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 :רואל תאצל תמאל הרשפיא הלש תיגולונכטה תוליבומה .יילבקמ התאש אוה - האור התאש המ" גשומה תא תינחלושה רואל האצוהה םלועל הסינכה או

 ינווגב םיכמסמ תקפה תולקבו תוכיאב םיטרדנטסה תא העבקש רחאל .רוקמל ההזה תוכיאב תספדמה ןמ תאצוי - ךסמה לע התארנו הקרסנש הנומת התוא

 ינווגב ךמסמב רבודמ םא ןיב .תולע תוחפ הברהבו תולקב ,עבצב תינחלוש רואל האצוה דחא לכל תרשפאמ איה :עבצה תיזחב סג סויה \קק|6 הליבומ ,רופא

 רתויב הבוטה האצותה תא ךל תוקינעמו רתויב ןטקה מאמה תא ךממ תושרודש תומלשומ תוכרעמ ךל העיצמ 0016 ,עבצב סא ןיבו ,רופא

 ב

 תללוכה ,תמלשומ תכרעמ איה /\ 16 לש עבצב םיכמסמה תקפה תכרעמ

 ינכפהמה עבצה קרוס תא ,/\קקו6 (0]סז [זוח!טז השדחה תספדמה תא

 שוטניקמ בשחמו ינועבצ גצ ,תולקב לעפומה ,\ 16 (ס]סז 020656867

 עבצ תוכיאל תיארחא ,/\קק!ט (0!סז5עחט תינשדחה עבצה תנכות

 ,טלקה יעצמא ינפ לע עבצב תויבקע החיטבמו ,רוקמל רתויב הבורקה |

 .שמתשמה תוברעתהב ךרוצ אלל - טלפהו הגוצתה 6 |

 | םיכמסמ תקפה םוחתב סלועב הנורחאה הלימה תא הווהמ תכרעמה

 ,היביכרמ ןיב אלמ ןורכניסב תלעופ איה .ןחלושה לע ךלצא ,עבצב 00|!סז5ץהס ||

 הבוטה האצותבו תיברימ הלעפה תולקב תנייטצמו ,שמתשמה ןמ ינכט עדי לכ תשרוד הניא |

 | טקטיכראל ,קסעה לעבלו טנדוטסל :דחא לכל עבצה תא תוברקמ הלא תונוכת .רתויב |

 רוקמל ןמאנ ,יתימא עבצב - רואל אצת ולש תיעוצקמה תמאהש הצורש ימ לכלו ,בצעמלו

 \ קוט לש היפוסולופה תרגסמב ,הבר תולקב גשומש עבצ

 י"ע וכרענש ןוצר תועיבש ירקחמב
 1%91-ב ב"הראמ 3. [כ. [טיאטז תונח
 א קש לט רויילה תוסנדמ ולביק

 רתויב םיהובוה סינויצה תא

 תנייטצמה ,רופא ינווגב םיכמסמ תקפהל תמלשומ תכרעמ הגיצמ 6
 זכרמב .הל המוד ןיאש טלפ תוכיאבו ,היקלח לכ לש האלמ היצרגטניאב
 תודחו תוכיא רופישל /\קס]ש לש תוידעלב תויגולונכט יתש תכרעמה
 : :הספדהה

 תוכיא תא תרפשמ /\קק16 לש /101000ז866-ה תייגולונכט
 .תורחא רזויל תוספדמב םינווג 33 תמועל רופא ינווג 91 ןיב ןיחבהל התלוכיב הנומתה

 תספדמל הקינעמ [*וח6'חח[ תייגולונכט
 יכ דע ,תויתואו םיווק קילחהל תלוכי
 סופד-תיב לש וזל המוד הספדהה תוכיא

 תוכיאב תונומת תקירסל רופא ינווגב /\קק!ט (0חט563חחטז קרוס תללוכ תכרעמה
 גוסמ תספדמו ;שוטניקמ בשחמ ;הבר תולקב יפוסה ךמסמב ןבולישו ,תימוליצ טעמכ
 תספדמ הנומתב) תחבושמ רזייל תספדמ וא תינוכסח 4 קק16 51ץ16\צתוטז [
 תולקו תכרעמה לש תמלשומה היצרגטניאה .(/ וש 1 ג6ז\תוטז זס 0
 ללמו תונומת ,הקיפרג תוללוכה תודובע גיצהלו קיפהל םויה ךל תורשפאמ ,התלעפה
 וכ תועצמאב העבוב וז העדומ = א .תיבבו רפסה תיבב ,הטיסרבינואב ,לעפמב ,דרשמב - הל המוד ןיאש תוכיאב

 :יקמ בטחמ
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 שוטניקמ לכ ךופה
 טז -ל
 *651490-ב

 סטוסא 0
 0527444253 .סקפ 0527914157 .לט םיבשחמהמ קלח*
 ףסונ םאתמ םישרוד

 זא

 דח> 50768500865 +8 600%

 6 ננו



 5 1995 טראמ שוטניקמה סלוע |

 הכ דע עודמ המתש
 הריזה תא לפא הריאשה
 תורבח ידיב תינועבצה
 ןיבה אל הארנכ ,תורחא

 -מה רשאכ קר :הלש היגטרטסאה המ
 םירפסמב םירצומ רוכמל רשפאמ ריח
 .םוחתל סנכיהל לפאל יאדכ ,םילודג
 -גמ רבכ עבצה תוספדמ רשאכ ,התעו
 ,רמול ןתינ ,רלוד 2,000-ה תא תודר
 לודג רפסמל ןימז תויהל ךפה עבצהש
 .םישמתשמ לש
 האיבמ איה ,עבצל תסנכנ לפאשכו
 היגולונכט קרוסו תספדמ לכ ינפל
 התוכזבש ,החסונ ,601סו8ץת6 ,השדח
 עיגהל לכוי הקירסב החמומ קר אל
 טלקה רישכמ ןיב עבצ לש תומיאתל
 טלפה רישכמל דעו גצה ךרד (קרוס)
 ןה 60|סז9ץח6-ה תונוכתו .(תספדמ)
 ,ףסונ ךפהמ תארקל הנושאר הנמ קר
 -ונכט - הנש יצחכ דועב ונל ברואש
 בור תא הכותב לולכתש ,6א תייגול
 רוטפתו 20186006 לש תויצקנופה
 -חל םיגולמת םלשל ךרוצה ןמ ונתוא
 -חול ונחנאש םעפ לכב 46006 תרב
 םנמא הז ."ספדה" תדוקפ לע םיצ
 היהת היגולונכטה יכ ,קוחר ןוזח דוע
 םימושייהו ,הנש יצחכ דוע הנכומ
 םעפהש ,הארנ לבא ,רחואמ רתוי דוע
 הכוראה הנתמהה לע הרזח היהת אל
 .7 םטסיסל
 להקל הכורעתה דצב ,וקסיסנרפ ןסב
 -דח ירדחב תוארל ונלוכי רבכ ,בחרה
 -ונכטב תולעופה תונכות המכ םיר
 הכורעתה תומלואב .השדחה היגול
 ומויקב האדוה לש םינצינ רבכ ויה
 םלועל ץוחמ םלש םלוע לש
 -חמל רושיק תורשפא לכ .שוטניקמה
 ש/ומשסו< םעו [םו6| 188166 םע םיבש

 ,םלוה יוטיב הלביק 6
 :תוירושיק אוה לפא לש וטומהשכ
 םיבשחמ דוע שי ,ןכו ,זכרמה אוה קמ
 -וי םה םג .םתיא רבדל ךירצש ,הריזב
 .לוזב םגו ,והשמ תושעל םיעד
 םידירומ םג ,ריחמ לע םירבדמ םאו
 -תתשמ הניא יכ ,הריהצמ לפא .ותוא
 ינרצי לש םיריחתמה תורחתב תפ
 המצע המיאתמ איה לבא ,םימאותה
 א[גט הנקיש יתפה ימ .קושה תושירדל
 תונקל רשפא ריחמה יצחב רשאכ ₪
 םע הברהב הריהמ 486 תנוכמ

 לש ווסא[גאטזקוס םש לבקלו \/וח6סושפ
 ?םאס6] וא 8

 -ונ שדח שוטניקמ בשחמ לכ ,הדבוע

 לשמ רתוי הלוז ריחמ תיוות ומע אש

 .הזמ הטמל ףאו ,יטיאה ומדוק

 יאבל לפא הניכה יתימאה ןפשה תא

 ראורבפב 10-ב רשאכ ,ויקוט דלרווקמ

 קר אלש - 001סז 61846 בשחמ הפשח

 -תמ דיתעה ןוזח אלא ,הפצרב וריחמ

 ןוכדיעל ןכומ אב רבכ אוה .וב ישממ

 לפאו מבי לש תידיתעה היגולונכטל
 םיאבנמ רבד יעדויש ,קס6זק6 דחי
 ונאש ,1993 ךלהמב דוע התדלוה תא
 .המוציעב םיאצמנ
 ,הלורוטומ תשלושמה תירבהש הארנ
 ץוחמ לטניא תא הריאשה לפאו מבי
 ,ידיתעה ישיאה בשחמה תנומתל
 85-ב תטלוש איה םויהש תורמלו
 ,םיישיאה םיבשחמה קושמ םיזוחא
 רשאכ ,תוריהמב ןטקי הז קוש חלפ
 תא וקוושי לפא תרבחו לוחכה קנעה
 הרומאה ,תידיתעה הלעפהה תכרעמ
 םג לפא .'90-ה תונש ףוס דע טולשל
 ונא הנשה :"ינאפי" ךפהמ תרבוע
 וק תוארל םישדוח השולש לכ םייופצ
 םינרציה לצא ומכ ,ףסונ םירצומ
 תוספדמהו קרוסהש ךכ ,םיינאפיה
 -ה םע ינועבצה קיסאלקו ,ראוני לש
 דחי ,ראורבפ לש ינועבצה 0%
 םינושארה םה ,66ה00% וק םע
 עורזל איה התרטמ לכש ,הכרעמב
 חטשב רזפלו ,לטניא לש דצב לובלב
 ןווגימל ,שוטניקמ יבשחמ רתויש המכ
 ואובי םה :םיכרצ לש רתויב לודגה
 םירזבואמו ,רתוי םילוז ,רתוי םיקזח
 םילודג םיחתנ שבוכה ,ואדיווה ןדיעל
 םיבשחמה ישמתשמ ברקב רתוי
 טלוש תילקיסומ הכירעב .םיישיאה
 ךוניחה םוחת םג ,שוטניקמה ב"הראב
 -נקב רשאכ - רתויו רתוי וילא רבוע
 ,וילע תתתשומ ךוניחה תכרעמ לכ הד
 שוטניקמ ,מבי לש יוביגה םע ,וישכעו
 םקיעש ,יקסיעה רזגימה לע רעתסמ
 גיצהל וסינ רשאכ ,ףאה תא םויה דע
 ."טרדנטס"המ הנוש והשמ ול

 תפטעמו ,יפרג קשממ םיפידעמ םויה
 ,תואלפנו םיסינ השוע רבכ \/וח6סו
 .שוטניקמל םיוותשמ םיבר םירקמבש
 והשמ שי םאש ,תואדווב רמול רשפא
 -עי ושוחטסשצ ,םויה השוע שוטניקמש
 תא השוע אל ןיידע אוה םא ,רחמ הש
 םג לבא ,תולק תוחפב תצק ילוא .הז
 .רתוי ךומנ ריחמה
 -סה יכ ,תירבעה תלאש תמייק ץראב
 הלוע ונלש ומכ ריעז קוש רובע הב
 הנכותה יתבל םא קפסו ,בר ןוממב
 וישכע קר .ללכב תורטל יאדכ היהי
 האלמ תלוכיל 660886 תנכות העיגמ
 .וליאכו ךרעב לש םינש ירחא ,קמב
 הבושח המכ דמלל הלוכי וזה המגודה
 תוינימש ונישע .תירבעה הכימתה
 .האלמ הכימת ילב דובעל ידכ ריוואב
 ןתינ םאה ,החונמה לא ונעגהש ירחא
 ןקזה לע חלגתהל :860%%-ל םג
 יתמ ?המרב תדרל בוש םאה ?ונלש
 ךותב וזה הכימתה תמרל עיגנ
 תונכות ויהי יתמ ?ירבע שו
 תויתואבו לאמשל ןימימ תודבועה
 ?הספדהב האריי הז ךיאו ?תוירבע
 % .רחא והשימ לע םדוק וחלגתיש

 ישיא בשקמ
 וינטג ןליא

 ןקזה לע

 לש

 והשימ

 רחא



 .םכחו היכרד האר לצע הלמנה לא ךל הינומרהה [ *"רפס

 .םכחו היכרד האר לצע הלמנה לא ךל :ינוניב הינומרה יוכש ןב

 .םכחו היכרד האר לצע הלוכנה לא ךל :ןוכש הינווכרה

 .םפתו םיסר3 000 00 האשה 6 / הו

 .ספמו םיפר9 060/26 המ 6 6 1/7

 .םפחו היפר? השר 120 ה/א)ה 8 כ[ :סורית

 .סכחו היכרד האר לצע הלסנה לא ךל :תיפסכ

 .םנחו הינרד האר לצע הלמנה לא ךנ :ןיפנוד

 .םבחו היכרד האר רצע הרמנה רא ךב :דרוהנוה

 .םכחו היברד האר בצע הנמנה בא ךב :ינוניב דרוקנוה 3

 .םכחו היברד האר בצע הבמנה בא ךב :ןמש דרוקנוה ו /

 ,שכת\ תיכרב תאר 13% ה5)4 6 0 :ירוגכ 2%

 .סכת\ יכרב 96- 43% 904)כ 6 ₪ :|4% י-\3כ \% 7%

 .םבחו היכרד האר לצע הלמצה לא ךל :ורופיצ | 7%
 .םכתו היברד האר לצע הלמגה לא ךל :ןמש ןרופיצ ביתה*

 .םכחו היכרד הזר לצע הלמנה לא ךכ :הלסורק 25

 .םכחו היכרד האר לצע הלמנה לא ךל ינוניב הלסורק 6

 .םכחו היכרד האר לצע הלמנה לא ןלכ :ןמש הלסורק ,3>
 פ-עג 7124 ןב יוכר

 03-830080 :ןופלט ןוינחה לעמ 116 םלוא א"ת ,45 תויולג ץוביק - פ"עב יזכמע ןב ימכר



 . =0וזסז-!ח-6ח161: :ישאר ךרוע

 תובתכ !ופח (38000ח0 וינטג ןליא
 ז981וצ6 סוזססוסז: :יתונמא ץעוי

 14 סופדה תנוכמל ךסמהמ ,החוו 508 טיבש ימע
 םטווסז 8 6זבסהוס5 קזססטססז: :יפרג קיפמו ךרוע

 18 וקסיסנרפ-|ס תכורעת 80 (=ו800/8ח00ז .רדנלשירפ יבג
 קהסוסטז4חֶע: :תּכרעמ םלצ

 22 =זה6זח61-ל םירבוע !/וספח8 508 יש השמ
 60סח(זוטטזוחט ם0וזסז8: :םיפתתשמו םיבתוכ

 חְע חו, צ בוז \חו-|!בח, * ,ןליא-יחא ריאי ,יסגא יש

 צפהאסטש ה-2, 5חחוטו 0391, ,תג לאומש ,יצרא-ןב בקעי

 זצסּה ד 'סחוו פז [4006!. ,לדוה קראמ ,ימואת העונ

 צספפו 16162, ץ'ספפו !/וסוטהז, ,רבימ יסוי ,ץפח יסוי

 צהזוע (כ2, צ רזסח =טסחפ. ,סקופ ןורי ,זוע בירי

 פחחוט6| רסחפח, 208085 (02ו0), ,לאיזוע סאינאוד ,ןנור לאומש

 צפחהו הטוב, דו /צּבְווט ביתנ ילט ,דיבר ישי

 קטסוופחסז: דסטח(פחט 10. מ"עב ונתיארות :ל"ומ

 255 םישדח םיבשחמ

 8 תואיצמה תא םירפשמ

 30 םלועמ שוטניקמ עיגה אל וילאש םוקמל

 םווטזחשז תותשר |59 !תימא שפוח

 4 50 600-ל םילוע

 22 יאחנשל עסמ :קחשמ

 3 קנע ןורכיז

 וגו 330וח:05ח שוטניקמה םלוע

 18 הת וחס6ק6ח06הו ןסטזחה|, חס( ,יאמצע ןוחרי אוה

 הווווופזסס וצוות גססופ 60ס0חוקטוסז !ח6. .לפא תרבחל רושק וניאו

 שטסוופתפס סע דסטחוהחט 16. מ"עב ונתיארות :ל"ומה

 7 \וספחס ם6ח ₪28, 7 ארזע ןב-השמ 'חר

 ד6|-הטוט ביבא-לת

6 -03 03-5247976 

 8%: 03-5224458 03-5224458 :סקפ

 שוווחפ )007658: :םיבתכמל תבותכ

 .0.8.16233 789 געוש ,א"ת 16238 ד"ת

 2וס 0008: 61161 61161 דוקימ

 םירודמ

 6 | קמה תושדח
 31  הנושאר הסיגנ

 סטספסחסווסח ₪818 8 100 \ו!5 שוטניקמב קפוה ןוחריה

 וסז 12 155085(וח !5ז86| סחוע) .ףד-בר תנכותבו ,(כטהזה8 0

 [ו6סזפש [-סחופ סע: :םייהבע םיטנופ

 דלטו ח056ח08ז0 8 ר8חוו 88ח או ימע ןב ימר + גרבנזור יבצ
 ךדחפ !/3ָח32וח6 5 כזססטס60 סח םיעבצ תדרפה ,רהס

 ןעוטסוחוספה (טפסז8 .=חזוזפ ססחופח(8. ,סקטיאס תכרעמב

 סוסה 1993 ד סטחומחט 6. :הכירכו הספדה ,תוחול
 וו זוטחופ ז8997/60. תלצבח סופד

 רסקזססטסווסח .וח וצחס|6 סז וח קח יקצמיטס :הצפה

 \צו!חסטז ססזחוופפוסח ו סזסחוסוופ0 .תורומש תויוכזה לכ
 םזוחו60 וח !8ז86| לארשיב ספדוה

!95% 4 

 קמהמ רשי ,תונוילג
 14'מע

 םישיא םירוט

 3. ישיא בשקמ

 66 יוביכ ינפל

 30 'מע ללחב שוטניקמ התיכ הלוע יאחנש וקסיסנהפ:ןס תכורעת הכוז םיישפוח ףוס-ףוס

 52'מע 28'מע < 49'מע

 הססו6, 6 רקס
 .םהילע הצלמה וא רושיא וניאו עדי 8 יסמ תל 5 םירצומ תומש רוכזיא מ"עב םיבשחמ לפא תרבח תולעבב םימושר םינמיס םניה חופתה למסו ,שוטניקמ ,לפא

 םירכומה ןיב תורישי םישענ ,ללכב םא ,תוירחאהו םימכסהה ,תונבהה לכ .םהב שומישה לע וא ,םהלש עוציבה תמר ,הלא םירצומ לש הריחב יבגל יארחא וניא -שוטניקמה םלוע* .םיקפסה וא םינרציה ידי-לע קפוס םירצומ לע עדימ
 .מ*עב ונתיארות תרבחל תורומש תויוכזה לכ .תועדומה ןכותל תיארחא הניא תכרעמה .םישמתשמל

 ל-ומהמ בתכבו שארמ תושר אלב (הטלקהו םוליצ תוברל) ,ינאכמ וא ינורטקלא יעצמא םושו הרוצ םושב הז ןיזגממ םיעטק ץיפהל וא ,לפכשל ,קיתעהל ןיא



 תושדח

 לש םינותנה סיסב ןולח
 הז

 = 106 16/8 10601ו00ה א6וןש/0:6% 500/60 5

 נוב יל 010 0
 ה ]

 1 000 ו ד
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 ו

 .בזפיטר "כצוומש א ילגוומנכ" "וע דרעהב ורג אר תורזומה וחזינוגשר
 | | ]| ששהה הגג ןוד ןיר-ת יגיב הנושה לגקכ ןירג .בווצכ הינה

 0 ב 8 || ריבה קיח ןיכור הזיכער רינוהב

 1995 סראמ שוטניקמה סלוע 6
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 השדח חוגיצנ םעו העונתב "ןיעמ"

 תויצטנזרפ תקפהב קוסעת "ןיעמ"ב השדח הקלחמ

 םג ןתינ .ואדיול ןתרבעהו שוטניקמב היצמינאו

 36 לש םיבשחוממה םירויאה תא התעמ גישהל

 רוטילקתה .60-80א1 ירוטילקת יבג לע 8
 + 5495-ב הרבחב רכמנו םירויא 3,000-ל לעמ ללוכ

 -חמ :"1.6" עצבמב הרבחה תאצוי יונימה לגרל .מ"עמ

 + 08%קסז תרבח לש 14" ךסמ + 4/40 10 בש
 וא ,מ"עמ + 52395 ריחמב "בתכ בר" + "תיבושיח"

 5116ו/ ווטש תספדמ + "סּוסינ" + 4/40 1.6 בשחמ

 תקוושמכ התנומ םג הרבחה .מ"עמ + 52565 ריחמב

 .שוטניקמה םוחתב 00חוקטוטז 488001816 לש תידעלב

 תונולחה תא םינכדעמ

 50006 תא הרצי רשא ,[חפופחו8 50!טזוסחא תרבח

 שוטניקמב א15-כ05-ב הדובע תרשפאמה ,הנכות -
 השדחה הסרגה .3.0 הסרגל הנכותה תא הנכדע -

 \/וח0סואפ 3.1 הלעפהה תכרעמב האלמ הכימת תללוכ

 תרבעה רשפאמ 5006 שוו[ו /:ם60וא8 .יס.יפ יבשחמל

 -ייאה תרירג ידי-לע א15-ס005-ל שוטניקמ ןיב םיצבק

 םה יכ םינעוט [חפו8ח\8 501טווסח8-ב .םהלש םינוק

 -ניקמב \/וחטסואפ םע הדובעה תא רפשל ףא וחילצה

 תפש םע א15-05-ב הדובעה רושיק ידי-לע שוט

 לש ךסמה תגוצת תוריהמ תא ץיאהל ךכו (כטוסא[כז8וש
 -כות םג הרבחה ירבדל .שוטניקמה ךסמ לע \\ווושסוצפ

 -בע (א1[ו6זס504 רבכעל היצלומאל רבועש) רבכעה תנ

 -יקמה רבכע יעוציב תא תקפסמ התע איהו רופיש הר
 איה היצלומאה .קמה לע א15-ס05 תביבסב שוטנ

 -למומו יטמתמ רזע-דבעמ תשרוד איה ,80287 דבעמל

 -יש .68040 דבעמ םע םיבשחמו (כטג0זג יבשחמל תצ

 831 טייבגמ 8 םומינימ :ןורכיזה תושירדל םג בל ומ

 לש תילמיטפוא הצרהל טייבגמ 16 םיצלמומ)

 .5649 :ב"הראב הנכותה ריחמ .(הנכותה

 תוריינב שדח רדס

 -על החיטבמ 60ת006ווא תיבמ 1מ101.06 תנכות

 -ותה .(תינורטקלאה אל) םכלש תריינב םג רדס תוש

 םיבושחה םיצבקה לכ לש םינותנ יסיסב תרצוי הנכ
 -אר :ךכ תלעופ קויתה תטיש .חתפמ תולימ תרוצב

 ,ירודיס רפסמ םע ךמסמ לכ לע תיוות םיקיבדמ תיש
 .הנכותה ידי-לע קפוסמה

 תא םיפיסומ שי ןכמ רחאל
 םינותנה סיסבל ךמסמה

 תולימ תדילק תועצמאב

 .ותוא תוראתמה ,חתפמ
 תא םיקייתמ אבה בלשב
 -יפ תומוקמב םיכמסמה
 םיאצמנ םה םגש) םייס
 יפל (הנכותה בקעמ תחת
 לש  ירפסמה | רדסה

 ,ךמסמ תפילשל .תויוותה

 -בב חתפמ-תלמ םידלוק

 רפסמה יפל .םינותנה סיס

 מש מב
| 3/1/95 
 עמ
 | ו
 | ו
 וה
 מו
 דו
 ב
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 ו

 -לוש ,םינותנה סיסבב רתואש ,ךמסמה לש ירודיסה

 -יל ןתינ .ולש קויתה םוקממ יסיפה ךמסמה תא םיפ

 םישמתשמ לש תוצובקל ,םינותנ יסיסב רפסמ רוצ

 לש שופיחה תויורשפא .םיאשונ רפסמל לוציפל וא

 .יקלח םש יפל שופיח םג תורשפאמ הנכותה

 וחזסא\ ל הששדח הסרג
 ,םייחה תא םכל ןגראמש ,הבתכמה רזע ,0'101ט61ו

 -ופלט רפס :תללוכ הנכותה .2.0 - השדח הסרגב אצי

 שופיח תויורשפאו ,תוצובק תריציל תורשפא םע םינ
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 םינופלטה רפסב שמתשהל רשפא) תונווגמ הגוצתו

 -לט רפס תספדה ,(ןטק םינותנ סיסב רוציל ידכ םג
 תוארתה םע ללכושמ תושיגפ ןמוי ,תופטעמו םינופ

 לע תרוכזת תוצרפתה ןמזב .םיעוראו תושיגפ לע

 -עת הנכותהו ,תרוכזתה תבית לע ץוחלל ןתינ ,ךסמה

 םג הנכותה .[חדסטסת ךותמ תורישי המושרה תא הל

 ריחמ .םדומ תועצמאב רישי םינופלט גויח תרשפאמ

 .599.95 :ב"הראב

 "קסנ-לא" אלל תיבושיח

 "תיבושיח" תנכות תא הקדב הסנכה סמ תוביצנ

 שוטניקמב תונובשח תלהנהל"םומיסקמ" תרבח לש

 רישכמב שומישמ הנכותה ישמתשמ תא הררחשו

 תליבח לכל התע ףרוצמ בתכב רושיא ."קספ-לא"

 -וה ,הנכותה תלעפה תא ליזוי שדחה רושיאה .הנכות

 -יש ."קספ-לא" תדיחי תיינקמ שמתשמה רורחשל תוד

 תינובשח תקפהל תורשפא :הנכותב םישדח םירופ
 תציחלב תינובשחל חולשמ תדועת תרמה ,תזכורמ

 תינובשחל הנמזהו חולשמ תודועתל הנמזה ,רותפכ

 תנש תארקל .םירצומה יריחמ לש ילאבולג ןוכדע ןכו

 תיבושיח תא "םומיסקמ" העיצמ ,השדחה םיפסכה

 .5845 - לזומ ריחמב

 ץראב גישהל 6-66 ירצו

 -גה הנכותה תורבחמ תחא איה 60 תוקטזסס 8

 -ה םוחתב רקיעב התחמתה רשא ,םלועב תולוד

 בושחימה קושל התובחרתה תרגסמב .א[3ות 1186
 תילארשיה 808 תרבח תא הרבחה התנימ יתיבה
 -רה בלשב .לארשיב שוטניקמו יס.יפ תונכות קווישל

 -יטסיטטס ,הקיפרגל 64 תרבח תונכות ואבויי ןושא

 ,0 0זסאסז קז68סח18 .071666[ תרדסמ תוגצמו הק

 תונכותה .6/ 6זוסא6ו כזגש 3-ו ,0/ 0861 00808 3

 .םידחוימ תורכיה יריחמב ורכמיי



 הובר
 כ

 םלועב רתויב םדקתלמה רודה

 (ןוסבקעי) ןהכ רימט

0 
 סזדס0הפי
5 

 ץגוחו16ז א 0
6 666 
0 6% 

 , ךיזגמ ק6-מ רתויב הבוטה הריחבה ראותב תואשונה ,רוייל תוכיאב גץ לש (ויד תקרצה) כ63606-ה תוספדמ
 .האלמ תוירחא תונש 3 ללוכ חיש 2,299-מ לחה יביטקרטא ריחמב תעכ

 \עזאססוא5 -ל המאתה םע קמל וא ?6ל ,עבצ וא ןבל רוחש תספדהל סימגה ןווגימ ךתריחבל
 .תירבעב תויתוא יגוס ןווגימו

 7 - =צשעצעו =דד .מ''עמ ללוכ וניאו רלודל ח'ש 2.750 לש גיציה רעשל דומצ םילקשב םולשתה

 | ₪3 [כ2מ 5 [< ב 3 ₪ :זק לש םישרומה םיקוושמל הנפ אנא םיפסונ םיטרפל
 |  םלועה תא הליבומה םיבשחמה תרבח ו , 03-5615622 :רטיפוי ₪ ,03-6950074-שדח דממ ₪
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 169 2 טפירקטטסומל הלוע לבא

 התע דע תלבגומ התייה שוטניקמב הספדה
 לפא לש שדחה 8 רביירד .1.6ט6| 1 טפירקסטסופל

 יעצמא לכל הספדהה תא חולשל לוכי

 -ב קר תולעופה ,תוספדמ ללוכ ,טלפ

 לופיט :1:6צ6] 2 תונורתי ןיב .16צס] 2 || יל |
 -יחדו ,עבצ םיליכמה םיצבקב רתוי ליעי || |

 פ חוו 6כ זוזו זס: ו

 הרבעהל טפירקסטסופה יצבק לש הס ו ומ

 רביירדה .תספדמל בשחמהמ רתוי הריהמ . ו

 -רופב םיכמסמ אוציי רשפאמ םג שדחה

 -יפל םיחנמה םיווקב תדמועה ,הנכות לכמ ₪05 טמ

 אוצייב תורישי תכמות הניא םא םג - לפא לש חות

 -ימ המאתהל םיצבק םע קוושמ רביירדה .הז טמרופב

 ירואת 140-מ רתוי - קושב טלפה יעצמא בורל תיבר

 .םינוש תספדמ

 י'חייעבה \אסוו 4.0 ןכדוע

 ,ןוכדע טקסיד קווישב הלחה אסש 50/זא/גז6 תרבח

 4.0 הסרגב ולגתנש ,תויעבה תא רותפל רומא רשא

 אסש 10166 תא ןכדעמ טקסידה .אסש ₪166 לש

 תונכותל הנכותה תומיאת תא ביחרמו 4.0.1-ל

 ,"םיגאב"ה לכמ יקנ ןוכדעה ,הרבחה ירבדל .תורחא

 רוצייה וק להנמ ,סלאזנוג ןו'ג .4.0 הסרגב ולגתנש

 -ובעב וערא תויעבה בור יכ ןעוט ,אסוצ 01111068 לש

 לש ראתמה תויחנה יפל וחתופ אלש ,תונכות םע הד

 השדחה הסרגה המאתוה ,תאז תורמל .לפא תרבח

 4.0.1-ל 4.0-מ הסרג ןוכדע .ולא תונכות םע הדובעל

 ,(חולשמ טעמל) םימושרה הנכותה ילעבל םניח אוה

 עצומ (1.0 ,2.0 ,3.0) רתוי תונשי תואסרגמ ןוכדעו

 .529 לש תורכיה ריחמב ב"הראב

 ןורכיז הביחדמ וזוטט|

 תבחרה איה 00תתס60וא תרבח לש וזוטה| 0

 הלעפה תכרעמ םיצירמה ,שוטניקמ יבשחמל תכרעמ

 דבעמ םע םיבשחמל תרשפאמ איה .5ץצוטחו 7 וא 6
 -ריו ןורכיז .ילאוטריו ןורכיזב שמתשהל הלעמו 0

 אצמנה ,עדימהמ קלח תאצקה ידי-לע דבוע ילאוט
 רתוי - האצותה .חישקה ןנוכל ,8/\א1-ב ללכ-ךרדב

 ילאוטריו ןורכיז .בשחמב תיסיפ הנבמש הממ או
 ןורכיז ךסל ההזה ,חישקה ןנוכב ןוסחיא חטש שרוד

 ₪ א-ה ןורכיז לדוגל רשק אלל ,ןיוצמה םושייה

 םשב הנוכת תללוכ 141 3.0 תנכות .םכתושרבש

 -צמאב ילאוטריו ןורכיז רוציל תרשפאמה ,1%א58צ6ז
 תא םג ןובשחב תחקול םלוא ,תישקה ןנוכה תוע

 חטשב תכסוח ךכו ,8/\א1-ב יתימאה ןורכיזה תומכ

 הסרגב םג האצי הנכותה .חישקה ןנוכה לע ןוסחיא

 ,קיסאלקו 58 ,סולפ שוטניקמ יבשחמל תדחוימ

 . 6סחוק68ו /וחטג] 3.0 :68030 דבעמל ץיאמ םיללוכה

 דוקינה תטיש

 הזירכה ,הנורחאה השוטניקמה םלוע תכורעתב

 קזוה16ז- 70%15-68 107

 כוס:

 05\וח וסטה

 ₪ קו

 סזוו6

 [ך סופג ( חרגו 5 מק 11

 חותיפ לע ,"גרבנזור וידוטס" ,"טנופרטסמ" תרבח
 -וא דוקינב תירקיעה היעבה .שוטניקמל דוקינ תנכות
 דוקינה לש ילאדיא םוקימ איה םינוש םיטנופב תוית

 ,חיטבמ "גרבנזור וידוטס"מ גרבנזור הקיבצ .טנופ לכב רו

 צוזזטס| לש הרקבה חול

 עצבלל ןתינ .טנופ לכב ןוכנה םוקמב היהי ץמקהש

 -כותלו 5ץפושומ 7-ל ןהו 6 הלעפה תכרעמל ןה הנקתה

 ינמיס תא תוללוכה ,תופוקש תוקבדמ תופרוצמ הנ
 "גרבנזור ידוטס" ירבדל .תדלקמה לע הקבדהל דוקינה

 תומייקה ,תוירבעה ללמה תונכות לכב לעופ דוקינה

 -ות .כ6צופת 5ז100וס-ו סּוסינ ,ףד-בר ,בתכ-בר :קושב

 -פסבש םיטנופה 50 ךותמ 25-ב תכמות דוקינה תנכ
 לש םיטנופ לע קר לעופ דוקינהו טנופרטסמ תייר
 .וז הרבח

 היזיוולט ךסמ םע 6

 תכורעתב שדח םירצומ וק הגיצה 1.3% תרבח

 -מל ןתינ םירצומה ןיב .וקסיסנרפ-ןסב א16ואסאן כ

 שוטניקמ יבשחמל רשפאמה ,קשממ סיטרכ םג אוצ

 היזיוולט םע דובעל 6708 400 יבשחמו 1.6 11 ,6

 םימושייל רקיעב דעונ 1.-דיצ א186 .בשחמ גצכ הליגר

 וריחמ .תוגצמהו הידמיטלומה ,ךוניחה םוחתב

 -רכ אוה הרבחה לש ףסונ ןיינעמ רצומ .5349 ב"הראב

 טיב 24-ב םיעבצ עיצמה ,ץז00010ז50ז\6ז עבצ סיט

 ,[.6 תחפשמ יבשחמ ןווגממ לע (םיעבצ לש םינוילימ)

 .5699-ל 5399 ןיב םיענ םיסיטרכה יריחמ .הלעמו

 6-80 לע לאזזיו תויבוקיש

 יפלא תורשע תקוושמ תילארשיה לאּו'זיו תרבח

 תוחוקלה ויה ,הכ דע .תויפוקישב תוכיא תונומת

 יבע םיגולטק רפסמ לש םהיפד ןיב שפשפל םיכירצ

 תונומת רותיאל לאו'זיו יתורש תא םותרל וא ,סרכ

 -ילקת גולטק קוושל הרבחה הלחה התע .םיאשונ יפל

 ארקנ הרדסב ןושארה רוטילקתה .(62-א0א1) רוט

 6,400 ללוכ אוהו 'ח6 5זססא א[גזאשו לש 6 6%

 םיאשונ יפל תונומת שופיח רשפאמ אוהו תונומת

 לכ תא שפחל ,לשמל ,ןתינ ךכ .םיביכרמ יפל םגו

 .םיבהוא גוזו לקד ץע ,שמש :עיפומ ןהבש ,תונומתה

 תקתעה תא םג םיבצעמל רשפאמ רוטילקתל רבעמה

 -על םילוכי םה םש .םהלש ךמסמל היוצרה הנומתה
 .הכומנ היצולוזרב הסיפדהלו םנוצרכ הנומתה תא דמ

 -ימו לדוגל ןויצ תדוקנ הנומתה הווהת ,רתוי רחואמ

 .(לאּו'זיוב םינימזמש תיפוקיש) תיפוסה הנומתה םוק

 םינווכתמ לאּו'זיוו 5190-כב ץראב רכמנ רוטילקתה
 -ילקת תאו םירוטילקת ןנוכ תחא הליבחב קוושל םג
 .51,000-כב 62 5100% רוט
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 םינעוצקמה םחא

 -תשמ לכ ךופהל תנווכתמ אקס 50/וצגז6 תרבח
 תונכותה ידי-לע םיסוכמה ,םימוחתב החמומל מ
 תונכות תללוכה ,הליבחב האצי הרבחה .םהלש
 בוציע ,םינפ בוציע ,דרשמה בוציע ,הימונורטסאל
 -נה ןריחמ אוה תונכותה תא דחיימה .הקיפרגו יבחרמ
 -פסמ ןהש ,תויורשפאה ןווגמו (תחא לכ 550-כ) ךומ
 .הז ריחמב תוק

 ימרג רקחל הנכות איה םאקסזו 9ווסתסהוסז

 ,אלמ עבצב ,םכינפל גיצת אוזסתסתוסז .םיימשה

 -אה רודכ לע הדוקנ לכמ םיימשב הדוקנ לכב םיבכוכ

 העש לכבו ץר
 -ינ .םויה לש

 -צל וליפא ןת

 תפמב תופ

 -נמ םיבכוכה

 ,ללחב הדוק

 רודכל לעמ

 -ינ ךכ) ץראה

 תוארל ןת

 -אה רודכ תא

 הדוקנמ ץר

 איהשלכ

 סיסב .(ללחב

 לש םינותנה
 איהו םיימימש םיפוג 9,000-מ רתוי ללוכ הנכותה

 תא .המח יוקיל ומכ ,םיעוריא תגצה תרשפאמ וליפא

 םאו םמש עיפומ םדילשכ םג תוארל ןתינ םיבכוכה

 שפחל ולכות ,והשלכ בכוכ אצמנ ןכיה םיעדוי םכניא

 םמוקימ יפל םיבכוכ תכרעמ וא ומש יפל ומוקימ תא

 דומילל תדרפנ הכרדה תרבוח תללוכ הנכותה .יסחיה

 סיפדהל םיצילממ ג5וזסחסוווטז ירבחמ .הימונורטסא

 -ורב - םיימשב םרתאלו הצוחה תאצלו םיבכוכ תפמ
 .םוקיל םיאבה םיכ

 תא בצעל םכל עייסת םאקסוו [1סוו6 [כ09ו8מ

 תללוכ הנכותה ,רייצל תעדל ךירצ אל וליפא .הרידה

 100-מ רתוי

 טוהיר יטירפ

 יפל םיצופנ

 :תוצובק

 ,חבטמ ,ןולס | =

 ,היטבמא | <
 הדובע-רדח | =

 ,ןתינ .ילוכו |

 -יל םג ,ןבומכ | -

 םיטיהר רוצ | :
 תועצמאב | =
 לש רויאה ילכ | =

 .הנכותה |

 הדובעב |[

 תנכות םע

 תודרפנ תויפרג תובכש םירצוי

 16146 [10445 4((-444י[ |

 110ו6 [כ09ו8מ

 םוקימ רחאל .לבגומ יתלב רפסמב םיטיהרלו תוריקל

 םיחיטשו תורונמ ,םיטיהר רורגל ןתינ םיטירפה לכ
 תומוקע םיללוכ רויאה ילכ .בגה תא רובשל ילבמ

 ןיב תוקיודמה תויוזה תא םג תוגיצמה ,86?וטז
 םיחטש לש תקיודמ הדידמל םילכ ןכו ,םיווק

 תללוכ 1106 כטצופת לש םיעבצה תלבט .םיקחרמו

 תועצמאב עבצ לכ רוחבל םלוא ,םינכומ םיעבצ 6

 לש תויורשפאה רחבמ .שוטניקמ לש םיעבצה לגלג

 -יחמו (תקיודמ הספדה תורשפא ללוכ) 11016 [26%ו8ה
 תיביטקרטאל וזה הנכותה תא םישוע ,ךומנה הר
 .הריד רובעל םיצורש ,םינבבוחל וליפא ,דחוימב

 -קב אבה טיהלה תויהל הלוכי אקט 0010 וחז
 תוינוניב תושירד םע שוטניקמ ישמתשמ בר

 דוביע תונוכת העיצמ הנכותה .רצ סיכו

 ,סס!סז8ז06ו0 וא ?תסוספווסק לש ומכ ,הנומת

 תורשפא תללוכ איה .רתוי םצמוצמ רחבמב

 שוטשיט ,טסארטנוקהו תוריהבה יונישל
 "המכח" הריחב ,(5|וגזק6ח) דודיחו (8ןטס

 ,(=ווס) םיכופיה ,עבצ תמיגד ,(א[גַפַוט \/גתט)

 .דועו םיבוביסו תוחיתמ

 ירבעמב שומיש םג תרשפאמ 60|סז ץגות\

 רתוי לודג רחבמ םע) ןורפע ילכ ,םיקלח עבצ

 תואמגוד 16 ,(פושוטופב רשאמ דוח-תורוצ לש

 -רבמ ,ןפוד-תואצויו תוינועבצ (קגווטזחפ) יולימ

 -לובה תונורסחה .דועו (גוז םזטפת) ריוא תש

 אלל דבלב ₪08-ב הכימתב םה 60101 ?גוחו לש םיט

 הרימשו ,6א1צ א-ב האלמ םיעבצ תדרפה תורשפא

 -כ הרימש תורשפא אלל ,ץגוחו-ו 164, 111: טמרופב
 ילואו) רתוי שקבל השק ,ךומנה ריחמב םלוא .5
 תועצמאב תירבעב תוכמות תונכותה תשולש .(?ןכ
 .םהסא\סז 5

 0טו6(זוח6-1 ךסמ םוליצ
 איה \צוצוסח 50/ו8בו6 לש 63תוסזג[גמ תנכות

 ."םדוק הז לע ובשח אל ךיא" לש תונכותה גוסמ
 רכומה ,"ךסמה םוליצ" ןורקיע לע תססובמ הנכותה
 -רתמה תא "תמלצמ" הנכותה .שוטניקמ שמתשמ לכל

 טרסל האצותה תא הריבעמו בשחמה ךסמ לע שח
 היינשב תונומתה רפסמ תא עובקל ןתינ .(2טו66ד'ווווט
 הטושפ הנכותה .יוצרה ךסמה לדוג תא ןכו וטלקייש
 רוציל ולכות תוקד 10-כ ךות רבכש ךכ ,הלעפהל דאמ

 הנכותה .םכלש הבתכמה לע טושפ 0טוטאוחוט טרס

 ,₪ ג א1-ב בר ןורכיז תספות הניא
 -וא םיכפוה הלש הלעפהה תולקו
 -ועל תניוצמ הסינכ-תנכותל הת
 (ה8[6780מ .(2ט10א1ו₪6-ה םל

 -ות ,0טוסאדווהש תבחרה תא ללוכ

 תנרקהל תיאמצע \!סצוטק|גע תנכ
 (זססשפז6 ,בגא ,איהש) םיטרסה

 -רס תכירעל הטושפ הנכות ןכו

 ,ןבומ .5סטח6-ב הכימת םע םיט
 "ךסמ םוליצ" עצבל םג ןתינש
 .תחא הנומת לש טושפ
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 שומניקמב 7.1 הנעפה תכרעמ
 תודרשיה ךירדמ

 תמכחותמ הלעפהל םיינויח םיפיט תורשע =

 םיטנופב לופיטל לפא לש השדחה ךרדה =

 !תירבעב םיטירפתה לכל אלמ רבסה =

 ןורביז לש ןובנ לוהיננ תוצע = ₪

 עוטניקמב הספדהה תודוס = ₪

 ןוסחא יעצמא = |

 ידי-לע בתכנ

 רדנלשירפ יבגו וינטג ןליא

 "שוטניקמה םלוע" ןיזגמ יכרוע

 037825361 :לט "םורטקפס" תרבחבו רוטנס לפא לכב גי ועהל



 שעוטניקמל רשוא לקמ ןמז ךרואל חוללומ
 העונתו יריי ,הדיהנ תולועפ תושרודה ,תונכותל חונ ןורתפ רצומ" רותב התכז 60חתטשווא תרבח לש 6% תנכות

 -ממ העיצמ תינמרגה ,\186 תרבח .10/51/0% אוה ךסמה לע | -טמ 1992 תנשל "קסש6ז800% יבשחמל רתויב בוטה הנכותה
 הדיחי איב קשממה .א146₪חְוןסע םשב 1051ו0%-ל קש | -יקמו םירופיש לש עפש תללוכ הנכותה .א180150ז ןוחריה םע
 -קמה תאיצי ומכ) קמה לש .028-ה תאיציל תרבחתמה ,הנטק | -טבמה ,םישקמ ירוציק ומצכ ,בשחמב ימוימויה שומישה לע הל
 -שפאמו (בשחמה לש ירוחאה וקלחב תמקוממה האיציה וא תדל | -תהו םיקיבד םישקמ ,הביקעה רודכב שמתשהל ךרוצה תא םיל
 לא ,רודומוק וא יראטא םאות 1051:6% לכ רוביח תר | תכראהו הללוסה ייחב םוצע ןוכסיח אאיה רתויב טתלובה הנוכ
 םיקדהל תוצקהל תרשפאמה ,הנכות ללוכ קשממהנ .שוטניקמה תמכחותמ המדרה תוכזב תאז .הניעטל הניעט ןיב הב שומישה
 -ועצמאב עובקל ןכו תדלקמ תולועפ 10ץ51וטא-ה לש םינושה | אישנ .שומישב םניא רשאכ ,קסידה לשו רישכמה לש
 .הביקע תוריהמו לוק תמצוע ,ךסמה תיצולוזר תא ות | -מה ,הנכות אצת בורקב יכ ונל רסמ ,דלנודקמ יור 60חח001וא
 .םיינחלושה םיבשחמל םג םירופיש העיצ
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 !ךחולמ ריחמב-ךלש אבה בשחמה
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 [[ א למ [6 קמה תא
 3:2 \וזז; רתוי ריהמ) שדח ךלש שמושמה

 מי'עמ + 51,690 קר םלש (דג06 - [ה)

 (עצבמה ןונקתל ףופכב ,יאלמה רמג דע)

 קסעה יתבל תוריש - 6 השרומ קוושמ
 א"ת ,(ןיקנש תניפ) ,100 םעה דחא הדולא

! 60 5600270, 03-5662387 



 |\6וצ66ה 440%

 \/זוז6\סצ6 ||

 תוספדמ

5 05 
 היצולוזרבו הקדל םידומע 17 תוריהמב תדבוע

 אוהו 1992 רבמצדב זרכוה (0א15 1725 םגד .600 קו

 .0א88 לש השדחה 6ז0שת תיגולונכט תא ללוכ

 -יר תבלשמה תספדמה לש הלעפה תכרעמ איה (זסוצה

 םיחלשנה ,םיצבק תסיחד ,(א0111188%וח8) תולטמ יוב

 .6011-ב םיסוחד םיצבק תחילש תורשפאו הספדהל

 דבועה 1םוט| 809600" ₪156 אוה תספדמה דבעמ

 -גמ 8 אוה יטרדנטסה ןורכיזהו ץרהגמ 25 תוריהמב

 ריחמ .(טייבגמ 32-ל הבחרה תורשפא םע) 8/1 טייב

 .58,800 :ץראב

 ו חוזע

 ידי-לע איה םג תצפומ ,1.3567א145ו6ז לש תספדמה

 -מו (ץרהגמ 33) ריהמ דבעמב תשמתשמ .ג.א.מ תרבח

 לדוג .1,2008קו דע היצולוזרב הקדב םידומע 8 הסיפד

 טייבגמ 21 יטרדנטס ןורכיז .43 :ילמיסקמ ריינ

 טייבגמ 48-ל הבחרה תורשפא םע תאו .

 תספדמה .(70-ח%66 לש 51א1א88 םישורד)

 20 לש ימינפ חישק ןנוכ תללוכ םג

 -ומאה תא תיטמוטוא ההזמ איה .טייבגמ

 החלשנ ונממש ,בשחמה גוס תאו היצל

 ךטופסא68 תויגולונגט תללוכ איהו הספדהה

 ינווג תלבקל דטזפססופע-ו םיוק דודיחלו הקלחהל

 .514,500 :ריחמ .11ג1006 תונומת רופישלו רופא

 6 06ה 4404400

 תוצפומ אסוא(06מ תרבח לש תושדח תוספדמ יתש

 ,תוספדמה ."הארתהו תרושקת רוכ" ידי-לע התע

 /6116< דבעמב תורזענ ,א תארקנה ,השדח הרדסמ

 -דהב היצולוזר .ץרהגמ 25 תוריהמב דבועה 0

 םידומע 17 איה הספדהה תוריהמו 4000ק\ איה הספ

 -פה בורבו ,טפירקסטסופב תוכמות תוספדמה .הקדל
 ,85232 ,אסצש]| דק ,916'1.068171) םילוקוטור

 תובלושמ ולא תוספדמב םג .(םווטוד'[א-ו הזה]6]

 -רב בשחמה גוסו היצלומא יוהיזל 487 תויגולונכט
 .םיווק תקלחהו דודיחל !81-ו תש

 06 (זו!6\סצס ||
 666 תרבח הטילחה ,ןושארה םגדה תחלצה רחאל

 תקרזה תספדמ לש השדח הסרג םע םייקה תא רפשל
 ןונגסב שדחמה בצוע 066 \צזווטא[סטס 1[ .הלש וידה
 םע דחי, קיתב האישנל רתוי םיאתמה ,רצו ךרואמ
 .םאתהב ,ןבומכ ,עבצה .קסש6טזמססא בשחמ

 תורעמה קמ טבש
 שוטניקמ יטבשל ןורתפ הגיצה 7196 תרבח

 ,םישמתשמ רובע ."תופש" יתשב םירשקתמה ,םינוש
 לש תרושקתה תנכות) 1.0081181א-ב םירבוחמה
 רתוי הריהמ תרושקת) םוווטזחשו-ב ןכו (שוטניקמ
 תשר רצויה ,תרושקת 108 החתיפ איה ,(שוטניקמב

 תועשדח
 םע תחא הנועבו תעב תלעופ תשרה .תפתושמ

 -יצי הנומש ללוכ 1₪8-ה .םוו6זח6ו םעו 1.06817'ג|%

 תורשוקמה ,תחא םווסזחטז תאיציו 1.0081181א תוא
 -וקוטורפה ינש ןיב היצרגטניאה .8₪886 תרוצב דחי

 תויורשקתה 8 לש ינמז-וב רבעמ תרשפאמ םיל

 .םיצבק

 447 םג בחוכ ושדח 5766 8
 םיקסידל שדח ןונגנמ רוכמל הלחה 5ץְףטטפז תרבח

 -כל םג לוכי שדחה ןנוכה .טייבגמ 88 טמרופב םיפילש

 םגדב 88 יננוכ .טייבגמ 44 ינב םינוטילקת לע בות

 -סיחו טייבגמ 44 ינוטילקתמ אורקל קר ולכי םדוקה

 ןנוכ .רתוי לודגה ןנוכל רבעמה תא טאה הז ןור

 הלעהו קושה תוכרעה תא קידצה שדחה 5ץְחְטפו 6

 .30%-כב הרבחה תוריכמ תא שדוח ךות

 הכימח םע הדובע

 -וא ,םינש המכ הזמ םימייק םיידפוטרוא תואסיכ

 ,תויעבה תא ורתפ אל םה םל

 הבישיה בצממ תועבונה

 ישמתשמ לש דחוימה

 אג6ַג תרבח .בשחמה

 -ימת הגיצה 63וז

 -ובמה ,תינשדח הכ

 ,תועוצר לע תסס

 ביבסמ תורשקנה

 .שמתשמה | ףוגל

 תוחיטבמ תועוצרה

 ,בגל תיביסאפ הכימת

 תועיגפ עונמל רומאה

 -יא תועוצרה תריגח .בשחמה לומ תכשוממ הבשישמ

 התע .האישנ קית םע וליפא תואב ןהו תבכרומ הנ

 .קמה םע אירמנשכ םג הרוגחה תא קדהל ךרטצנ

 תונכות

 תינוע הכמ 5וטז ז%

 תודוה םכלש ךסמה לע הרדסה יבכוכ תא םתיאר

 תולוק תא עומשל םג ולכות התע ,אוזטז 3גז% -ל

 "61םז 116% - 1ןו6 ךשמהה תרדס לשו תירוקמה הרדסה
 בשחמה לש תונוש תולועפ םע אטאו 06ה0ז80וסה"

 תוליבח יתש תקוושמ 6:0 6!וק< תרבח .םכלש

 "ךימ6 3681 01 01מ-ו "16 [1תה] זסתזוסז" :םילילצ

 תפרצמה ,5ס0טת39[0זטז םשב הנכות םע דחי \/סע]68"

 תולועפל היזיוולטה תורדס יתשמ םינוש תולוק

 "ועו לוקל חפה תא ונקור .בשחמה לש תונוש

 תלדה לילצ תא ועמשתו ןולח וחתיפ ,הגקק6ח60?"
 יוביכ ילילצל בשחמה תא ובכ ,תיללחב תחתתפנה

 םינוטילקתה תשמח .דועו זיירפרטנאה תיללח

 תולוק ,םילילצ 136 לש םיהדמה רפסמ תא םיללוכ
 תולועפ 25-ל ףרצל ןתינ םתוא 519ז 76א-מ םיטפשמו
 ןתינו 5א טמרופב םה םיצבקה .בשחמה לש תונוש
 .הידמיטלומו תוגצמל םג םהב ישמתשהל
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 "סקלפרג לטלגיד רעש" אקווד המל
 ?רחא םוקמ אלו

 ילאמש עשילא וידוטס

 םטהטקהה הרכשה הכימתה
 הינקל םידוחיי םיעצבמ תונוש הרכשה תויורשפא ? ץוחל התא ? תעקתנ | ינפל ונתיא ץעייתהל ךל יאדכ  המרב שוטניקמב םיטלוש ונא
 ,גניסיל תוקסעבו םימולשתב .רעש*ב קר תונווגמו ךתוא איצונ ובש ןמזה הז .שוטניקמ תכרעמ הנקתש = תומוקמב התומכ אצמת אלש
 .הרכשהו הינק לש בולישב תוספדמ ,םיבשחמ תרכשה תועש לכב טעמכ ...ץובהמ תכרעמה תא םיאתנ דחי ךתוא ףתשל חמשנ .םירחא
 הינק תבלשמה תינכת ,הפוקת לכל יפקה דויצו םא . ןופלטב ץעיינ ,הממיה ידיימה , ךביצקתלו ךיכרצל המ לכב ונלצא רבטצהש עדיב
 םיתורש תינק י"ע תדסבוסמ ,עובש ,םוי ,העשמ לחה הרמח ןקתנו ךילא אובנ ךירצ .ידיתעהו ,הדובע תוטישל רושקש
 תוצרההו עוציבה תכשלמ ...הנש ,שדוח ףיענ םתס וא ץבוק ,הנכתו ץלאתו דויצב "ךוסחת" אל תקולח ,םיימינפ םילהנ
 .עומשל יאדכ .ונלש תפוקת תכראהל תורשפא .סוריו תא םג תונקל רבד לש ופוסב = יוביג ילהנ ,תכרעמב םידיקפת
 .הרכשהה | בשחמ ךלצא ריאשנ ךירצ םא | דויצ הנקת אלו ,רקיה דויצה | ,תורש תכשלל םיצבק תנכהו
 תפוקת םותב הינקל תורשפא .הלקתה ןוקיתל דע (םולשתב) .וב שמתשת אל םלועלש = הדובעו תורשה תכשל תריחב
 .תוריכשה | הרמחל חוטיב ימכסה ונל שי .תינוכסחו הנוכנ

 .הנכתו

 קקיפר) ?טיניד רעש <
 05-5370765 .םקפ 05-5570106 .לט 66556 .ביכא לת ,79 תיו27 ץדביק



 יצרא-ןב בקעי

 הנכהה יכילה תא טשיפ שוטניק

 -הת לכ םייתסה הכ דע ךא ,סופדל

 -ליפה רשאכ ,'זאטנומה רדחב ךיל
 -חתי ורבוח םימלש םידומע לש םימ

 ןמז לזוגה עגיימ ךילהתב ,תינדי הרוצב ויד

 לבא ,ןייל-דדל דואמ םיבורק ונאשכ אקווד

 ילב ,םינמוימ עוצקמ ילעבב םייולת ונא

 היה 'זאטנומה .םיניינעה תא םדקל תלוכי

 'זאטנומ עצבל ולחהש דע קובקב ראווצ

 ,13 ןויליגב הבתכ האר) ומצע בשחמב דוע

 היגולונכטה המדקתה זאמ .(1991 טסוגוא

 שוטניקמהמ תורישי ןתינ םויהו ,רתוי דוע

 תוסנכומה ,תויפוסה תוטלפה תא קיפהל

 .הספדהה תנוכמל

 תרשרשה

 םויה הגוהנה ,תילנויצנבנוקה הטישב

 תספדמל שוטניקמ םירבחמ ,תוקפהה בורב

 81? תנכות תועצמאבו ,(ש10וז69) .םימליפ

 תא םימגרתמ (₪88ו0ז 1886 27006%80ז)

 (םירגרג) היסלומאל טפירקסטסופה תפש

 עבצב תעצובמ הדובעה םא .םליפה לע

 -בוע הלא .םימליפ העברא םילבקתמ ,אלמ

 ,םימליפה תא םיאתמ רשא ,ר'זאטנומל םיר

 .םהלש םיעבצה רדס יפל ,ולא לע ולא

 םליפ לע תקפומ הדובעה לכ אל ,םיתיעל

 תודרפנ תונומת םקמל ךרוצ שי םא .דחא

 ךותחל ר'זאטנומה לע ,יפוסה םליפה ךותב

 יברימ קוידב ןתוא םקמלו תונומתה תא

 ונכתיי ינדיה ךילהתב .יפוסה םליפה ךותב

 ךותמ) דחא םליפ םא :תויועט םג

 -וסה הנומתה ,'זאטנומב טעמ זז (העבראה

 .תיללצ לבקנש וא תשטשוטמ הארית תיפ

 ,ולא לע ולא ,םיחנומ םניא םימליפה םא

 .םינוכנה םיעבצה ולבקתי אל ,ןוכנה רדסב

 -יפמ ,םינכומ םי'זטנוממה םימליפהש רחאל

 ןבל/רוחשב ההגהל שמש יקתעה םהמ םיק

 לע םימליפה תא םינירקמ ,ההגהה רחאלו

 ריינמ תוטלפ לע וא) םוינימולא תוטלפ

 תוטלפ .(תונטק תויומכ תספדהל דחוימ

 -דה תנוכמ ילגלג לע תושבלומ םוינימולאה

 תורישי ,תוטלפ לע הנרקהל םליפ תאצוה

 .ךכב המ לש רבד םויכ איה שוטניקמהמ

 תטשב הדבוע עבק ןמזמ רבכ שוטניקמ

 .תינחלוש רואל האצוהל רושקה לכב

 תקפה ,ןבומכ ,אוה אבה יעבטה דעצה

 .שוטניקמהמ תורישי תוטלפ
7 
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 "רואפרג"ב בצומה ()-6(00א רטולפו ןורדלק השמ

 קיפהל ךירצ ןיידע םלוא .ינדיה 'זאטנומה

 .תוטלפ םיקיפמש ינפל ,םימליפ
 .תאצל םיליחתמ םייפוסה םידומעהו סופ

 תדחוימ הנכותב תרזענ תפסונ הטיש

 -שפאמ 1חוקסצוזוק תנכות .בשחוממ דומיעל

 ינמס ללוכ ,'זאטנומל םידומע תנכה תר

 םיכפהתמ םידומע ,םידומע םוקימ ,ךותיח
 תדובע תא ףוקעל ןתינש ךכ .ילוכו

 הילוח םידירומ

 ראורבפב הכרענש ,!חוקזוחוא תכורעתב

 -אמה ,היגולונכטה הנושארל הגצוה ,2

 <-ךשמה
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 תורישי תוטלפ תקפה |תרשפאמה
 דמע רבכ רבמטפס שדוחב .שוטניקמהמ

 תרבח לש םירדחה דחאב שדחה אלפה
 ."רואפרג"

 יכ ,ןייצמ ,ןורדלק השמ ,הרבחה להנמ

 ,ץראב דאמ חתופמ סופד-םדקה אשונ לכ

 תומדקתמה תחאל תבשחנ לארשיו

 םודיקל ומרתש ,םימרוגה דחא .םוחתב

 סקטיאס תרבח איה ,ץראב ףנעה
 -תב תונורתפ ןתמב החמתמה ,תילארשיה

 -יבומה ןיב איה סקטיאס .סופד-םדקה םוח

 -בח איהש הדבועהו ,םלועב המוחתב תול

 ₪6ו8-ל ץראה לכ תא תכפוה ,תילארשי הר

 -נמ ובש םוקמ אוה 86ו8 5116) .קנע 6

 ינפל ,תושדח תונכותו תויגולונכט םיס

 הצפהל תיפוסה הסרגה | תאצויש

 ריבסמ ,"טושפ אוה ךילהתה" .(תירחסמ
 ,טפירקסטסופה ץבוק תרבעהב" :השמ

 לעש ₪1? תנכותל עדימה תא ריבעמ קמה
 ,םיקדוב ונא 58/א-ה תנחתב .8שאא בשחמ

 -ופה לש םירטמרפה לכ םא

 -לושו ,םינוכנ טפירקסטס
 .רטולפל הספדהה תא םיח

 תא וא קיפמ רטולפה

 [| וא ,הנרקהל ןכומ 'זאטנומה
 | תונכומ תויפוס תוטלפ

 ."סופדל

 הדובעה תטיש

 יצבק תלבק | ינפל

 סל ןתינ ,טפירקסטסופה
 -ולשמ דחאב תונומת קור

 "'לש ףותה יקרוס תש
 שמתשהל וא | ,"רואפרג"
 רחאל .םכלשמ רחא קרוסב

 הנומתה תרבוע ,הקירסה
 -ישי וא סקטיאסב דוביעל
 םילבקמ הנומתה יצבק תא .שוטניקמב תור
 -להו ףילש קסיד לע וא ,יטפוא קסיד לע
 רחאל .הדובעב ונוצרכ םתוא בלשמ חוק

 -סטסופ יצבק םיניכמ ,הנכומ הדובעה לכש
 םתוא םיאיבמו םידומעה לכ לש טפירק

 .תורישה תכשלל

 -סטסופה יצבק תא םילבקמ "רואפרג"ב
 הנושארה הטישב :תוטיש יתשב טפירק
 טפירקסטסופ יצבק םהילא ריבעמ חוקלה

 ןיזגמ לש םידומע 8 לש המרופל םידמועמ

 70%100 לדוג דע) "שוטניקמה םלוע" ומכ
 (הליגרה הטישהמ הלוזה) וז הטישב .(מ"ס

 םידומעה תא בשחמב םקמל חוקלה לע

 הטלפב ועיפויש יפכ ,הלא לומ הלא

 םידומע ךופיה שרוד םוקימה .תיפוסה

 לומ הלא ועיפוי םה לופיקבש ךכ ,םיליבקמ
 וא זטסח8ח6-ב הזכ ךופיה עצבל ןתינ .הלא

 ,ז[חקספוזוק ,בשחוממה 'זאטנומה תנכותב

 ."דנרוא" תרבח ידי-לע ץראב תקוושמה
 הסרג) ישדח רביירד םע האצי גססו6 תרבח

 ץבוק לכמ ₪05 ץבוק רוציל רשפאמה ,8

 שוריפ .ףד לדוג לכ עובקל ןכו הספדה

 -ומעמ ₪05 יצבק רוציל לכונש אוה ,רבדה

 םתוא ךופהל ,ףד-בר תנכותב םינכומ םיד

 .ףד-ברל ₪08כ בוש םתוא אציילו דנהירפב

 -חה רביירדה תרזעב) ןויליג לדוג עבקנ םש

 לכ תא תונומתכ איבנו (4קק16 לש שד
 לומ הלא ,םימקוממ רבכ םהשכ ,םידומעה

 -זחהל הביסה .תיפוסה הטלפה רובע ,הלא

 הדובעה תרוצב איה ףד-ברל םיק8-ה תר

 תזס6ח8ח6 ץבוק :ףד-בר לומ עז66ח8ח0 לש

 575-ה לדוגב ץבוק רצוי ₪25 תנומת םע
 -ה תא רמוש וניא ףד-ברש דועב .תוחפל

 ןמזב ול ארוק קר אלא ,ולש ץבוקב 5

 .ןורכיז תלבגמ ןיא ןכלו ,הספדהה

 -ופ יצבק ריבעמ חוקלה ,היינשה הטישב

 תדובעו ,םידומע ירפסמ יפל טפירקסטס
 תעצבתמ הטלפל םידומעה םוקימ

 תקפהל שורדה ,עצוממה ןמזה ."רואפרג"ב

 .יצחו העשכ אוה (םידומע 8) תוטלפ 4

 ךילהתה ףוסב םיספדומה תונויליגה

 תנוכמל המאתהל שארמ תובקונמ תוטלפה

 סופד תונוכמל םיאתמ בוקינהשכ סופדה
 .לארשיב רתוי תוצופנה ,068!116:06

 םירמוחו הרמוח

 -ניקמ אוה תוטלפה תקפהל ךירצש לכ

 לש אוה "רואפרג"ב רטולפה .רטולפו שוט

 -יפ םג קיפהל לגוסמ אוהו 0זטסו6% תרבח
 לש ,דבעמה וא ,עונמה .תוטלפ םגו םימל
 המצוע תבר 5שא תנחת אוה רטולפה
 ןנוכ הב ןקתומ רשא ,(5טח 5ק8ז%51גווסח)
 לש טייבגמ 128-ו טייב הגי'ג 2.4 לש חישק

 טייבגמ 256 וב וניקתי בורקב םלוא) א[
 -מילופ קיטסלפמ ןה ןמצע תוטלפה .( אא

 ישיבּגצימ תרבח ידי-לע רצוימה ,דחוימ יר
 לש רוזחמל המיאתמ וזכ הטלפ .תינאפיה

 -פדה 100,000 תמועל) תוספדה 20,000 דע

 ןתינו ,(הליגר םוינימולא הטלפמ תוס
 -וכממ הדרוהש רחאל ,תינש הב שמתשהל

 תסכמ תא הרבע אלש יאנתב - סופדה תנ

 תגדימעב לודגה לדבהה תורמל .תוספדהה

 -יאתמ קיטסלפמ הטלפ יכ ,ןכתיי ,תוטלפה

 -תמ תוספדהה בור הבש ,לארשיל רתוי המ

 -תה בצקב .תיסחי תונטק תויומכב תועצב

 -נש םג ריבס ,םוחתב היגולונכטה תומדק
 תּודימע םע קיטסלפמ תוטלפ בורקב האר

 -ילופ תוטלפש ,ןייצל בושח .הלדגו תכלוה

 תוטלפמ הנוש הפיטש רמוח תושרוד רמ
 .םוינימולא

 תונורתי

 תורישי תוטלפ תקפה - ןמזב ןוכסיח 6
 -ליפל הצרהה ןמז תא תכסוח שוטניקמהמ

 .ינדיה 'זאטנומה תדובע תא ןכו םימ
 ומכ ,'זאטנומ תויועט - קוידו תוכיא 6

 םליפ לש הזוזת וא םימליפה רדס תפלחה

 .בשחמהמ הרישי הצרהב ונכתיי אל ,דחא
 ךסוח וניא ןמזה םא - ףסכב ןוכסיח 8

 תקפה לע גולידהש ירה ,ףסכ םכל

 .ךסוח יאדו ,םימליפה

 תונורסח

 - ןמז ךרואל תודימע 6

 תרזוח הספדה לש הרקמב

 ךירצ ,רתוי וא הנש רחאל

 .תוטלפה תא קיפהל בוש
 -קמ תילנויצנבנוקה הטישב
 -וקמה םימליפה תא םיניר

 תוטלפ לע םייר

 .םינימולאמ

 - ךילהתה לע הרזח 6

 הטלפב המיגפ לש הרקמב
 (רחא שוביש וא הטירס)
 הטלפה תא בוש קיפהל ידכ

 -וקה לכ תא ץירהל ךרוצ שי

 לע םליפ תנרקה .שדחמ ץב

 -המ רתוי הריהמ ,תינכמ הלועפ איה הטלפ

 .בשחמב דבכ ץבוק תצר
 ץבוקה תא ןסחאל ךרוצ שי - ןוסחיא ₪

 -נגמ ןורכיז .תרזוח הספדה ךרוצל ,ןורכיזב
 ישממ ןוסחא חטשמ רתוי רקי אוה יט
 .םימליפ רובע

 -דהה ךילהת - םידרפנ םימליפ בוליש 6

 .שוטניקמה ךרד קר דבוע תוטלפל הספ
 םידומע וא תונומת בלשל םכנוצרב םא
 תקפהל רוזחל וכרטצת ,םינכומ םימליפב

 .םימליפ

 -ונכטה וזו תונורסחהו תונורתיה ולא

 -עהל וכרטצת תויאדכה תא .השדחה היגול
 ןיידעו ינשדח אוה ךילהתה .םכמצעב ךיר
 קתעומה ,בשחוממ 'זאטנומ ומכ ץופנ וניא

 והזש ,קפס ןיא םלוא ,םוינימולא תוטלפל

 רואל האצוהב המידק יתועמשמ דעצ
 "רואפרג" לש 0זפ016% רטולפ .תינחלוש

 -טיאס תרבחל .ץראב (םייתניב) דיחיה אוה
 % .800 בלוד םשב ליבקמ רישכמ סק

 15 1993 טראמ שוטניקמה סלוע
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 םייעוצקמ םימישרתו םיפרגל המצוע תובר תושדח תונוכת

 םיבכרומו םיטושפ סיפרג תריציל המצוע-בר ילכ וניה שדחה (2/\ -(?זוסא6ז (ע80 1
 תוינכט תושירד ילעב םישנאל .שומישל הטושפ הליבחב לכהו םיטמרופב הטילש
 ונתיש םיפרג ןיכת איה םיקסע ישנאל .םיבכרומ סיפרג ןיכת 62/4 -(2710א66 0280 1
 .סירפסמל סייח קינעתו תויזחתו סינותנ תגצהב ףסונ דמימ
 :ןוגכ המצוע תובר תושדח תונוכת וז השדח הסרגל
 .רתויב קזח ינורטקלא ןויליג לש תונוכת תונקמה תודומעל תוימניד תואחסונ
 .םירפסמ לש םיטמרופ לע הטילש 4

 .5ח8ק (0 080086 תונוכת םע תותשרו סיליבומ ,םילגרס
 .היוצר תקייודמ ףד תכירע תלבקל סוז תוגרד הנומש

 .דחא ףד לע סיבר םיפרג רומשל תלוכי ל /
 , וחש
 .36216ז יססובמ סיטקייבוא ללוכ בחרומ 816016 4 - מ

 קז0די 1072 , 05 םיטמרופמ הקיפרג לש אובי 4 . -
 7 הלעפה תכרעמ םאות

 ז>1*כ

 ב

- 777 7 

 םיימלוג סינותנמ רובעל לכות (2/4-(216%6/ (279 11[ םע
 .תויעוצקמ תואצות סע תורופס תוינשב סלשומ ףרגל

 6 - זוסא61 כזהש || ו
 .טוטרשו הקיפרגל הנכות גו 1

 סע תיעוצקמ המרב טוטרשו הקיפרג עוציבל המצוע תבר תלוכי הנקמ 62/4 - (210א61 1280 1

 ,60]00( 10 26210ז גוסמ תורמה ,36216ז 088606 100] 6

 ללמ דוביע תלוכי ,שימגו יביטקארטניא סיעבצ קשממ

 .קס8150110( תפשב םידחוימ םיטקפאו ההובג המרב

 הכימת :ןהיניבש תופסונ תונוכת תללוכ הנכותה

 ,ץּגחוסח6 יעבצב הכימת ,עבצ טיב 32-ב

 .אוציו אובי לש הבר תושימגו םיפצ עבצ תונולח

 6 - (710א61 26567185 1 ו
 .תוקד רפסמ ךות תויעוצקמ תויפרג תוגצמ תריצי 5

 הריהמ הקפהל םישורדה םילכה לכ תא העיצמה הנכות 02.4 - (2710א01 71686018 1
 ,תוכיאב הקיפרג ללוכ המלש תיפרג תגצמ לש

 הריהמ הניה תגצמה תנכה .תוילוק תועדוהו ללמ

 ךיתונויער סושיו ןוגריא :ןוגכ תונוכתב שומיש ךות

 ,תונכומו תונווגמ תונולבש ,הבר תולקב

 הריחבל םיפרגו םיעבצ לש בר רפסמ

 םיטקייבוא יחנומ םייפרג םילכ הרשעו

 .הנכותבש תוברה תונוכתהמ ןטק קלח קר סה רשא

 0 ב השאה
 דיקפת מי'"עב םיבשחמו הנכות ןיעמ !בבל |

 דוקימ 251 2/3 1 סו!

 ו וויי וס |



 וינטג ןכיא

 -כהב לפא ידי-לע החתפנ 1993 תנ

 עבצל םירבוע :תיתועמסשמ הזר

 "ודגה םינרציהש רחאל רתויו םייתנש

 לא םידבכ םיחתות ואיבה רבכ םיל

 דנל ,לפא םג העיגמ ,שוטניקמב עבצה ףגא

 ,יפקיהה דויצה ןמ חתנ המצעל שובכל תוס

 -ורעתב .רקפה חטש הרובע היה הכ דעש

 וקסיסנרפ-ןסב א16ואסא].כ אקס תכ

 עבצ קרוסו עבצ תספדמ לפא הקישה

 םהינשב ןיא ,השעמל רשאכ ,חוטש ינחלוש

 קוידב וזה עבצה תספדמ תא .תונשדח לכ

 הלידגהו ,תרחא גתומ תיוות םע וניאר רבכ

 תספדמ האיצוהש 1.6אחוגזא תרבח תושעל

 תיתועמשמ תפסות םע ,סבי רובע וז

 לפאש ,טפירקסטסופל תמאות איה :הנטק

 הייאר ךותמ תחנוז רבכ

 לש המידק

 -חרוה ,סטוסאסזגש 0%

 השעתש תכרעמ תב

 המ תא דואמ בורקב

 השוע טפירקסטסופש

 ,סבי ,בגאו .ךרעב ,םויה

 ,השדחה תירבהיתב

 -תב הלשמ ןתיב הביצה

 ,וקסיסנרפ-ןסב הכורע

 -פדמה תא הגיצה ובו

 השעמלו ,הלש תוס

 לש ומויקב ךכב הריכה

 .שוטניקמ

 עונמה ןותב

 שדחה קרוסה םג

 לוע 60!סז 0650

 הרושב איבמ וניא לפא

 םקאסת .םישודיח לש

 וקינעה א1167016א םגו

 וזה היגולונכטה תא ונל

 -וס :םייתנש ינפל דוע

 300 ,חוטש ינחלוש קר

 -וקנ אלו 'צניאל תודוקנ

 ילוא ,רתוי תחא הד

 תוקפהל םויה םיאתמ

 -פה םוש .הטמו תוינוניב

 רובעת אל תיתרקוי הק

 .ותועצמאב תוקירס

 לש הצצפה לבא

 םצעב תאצמנ לפא

 .עונמה הסכמל תחתמ

 םישודיח ןיא ,וינפ לע

 1995 סראמ שוטניקמה םלוע 8

 יחופח םע דוקרלכ

 תרדהתמ לפא םלוא ,תספדמבו קרוסב

 ,דבלב הרמוח לש הרבח איה ןיאש ,דימת

 תרבח םג התויהב צוענ הלש ןורתיה יכו

 הלעפהה תכרעמ לע םג תטלושה ,הנכותה

 -צומה ינש םע ,ךכו .שוטניקמה יבשחמ לש

 -ולונכט םע לפא האצי וללה םישדחה םיר

 וחיטבהש המ תמייקמש ,60!סז5ץח6 תייג

 .עבצב םג וצצפזועצ6 :המימייםימימ ונל

 -יי םגש הז אוה גצה לע םיאור ונאש עבצה

 הספדהב אצ

 -אשנ ,הזה שודיחה ןמ לעפתנש ינפלו

 המ" וחיטבה קר התע דעו ?הלאשה תל

 אלו "לבקמ התאש המ אוה האור התאש

 .הלמסב סופתל לכונ אל לפא תא ?ומיייק

 ורביד אל םה עבצ לע .וחיטבה קוידב אל

 +1 א ! גר
 ג דפ תו (\ג) ראדה

= 

 השדח תינועבצ תספדמו 0010ז5ץ86 חיגולונכט תא גיצמ /גקק!6 ןתיב

 עבצב :ישעכעו
 1993 וקסיסנרפ-ןס | | 1993 וקסיסתפ-ןס ₪650 רוקיס |

 ןכלו ,רקי היה עבצה ,םתנעטל יכ ,םעפ ףא

 ,ולזוה תויגולונכטהשכ ,וישכע .םיטעס תלחנ

 -יקב תבצייתמ לפא ,םינומהל רוכסל רשפאו

 האיבמ היגולונכטה תמדיקו .היגולונכטה תמד

 ,ידיתע וא םייק ,שוטניקמ לכל עבצה תא

 תפסות אל .תכרעמה לש ןטבה ןותמ

 אל .יסינפ והשמ אלא ,תפטעמ אל ,הרמוח

 -ביק ,96061 ,₪1 לש לויכה תנכותש ,אלפ

 -חבנה הנכותה" ראות תא הכורעתה ברע הל

 כ ,א1860%6ז יכרוע םעטמ "1992 תנשל תר

 תקפהל הב םישמתשמ ונא םגש ,ג

 60!סז5ץח6 םע בולישב החיטבמ ,הז ןויליג

 תה ןמ םיעבצה לש האלמה תומיאתה תא

 -חמ גצ לכ ךרד ,קרוס לכב תקרסנה הנומ

 רול םחז .יפוסה טלפה יעצמא לכל דעו בש

 דעצ 00|!סז5ץח6 תא תחק

 יטרפל תדרויו ,המידק

 דוצר תא ועיבשיש ,םיטרפ

 .רתויב םינקדקדה לש םנ

 רשאכ .לפאל רוזחנו

 -תשמ קשממ לש ןורתיה

 סמסמתמ ומכ יפרג שמ

 -רמ \צוחשס תיילע לומ

 לש  םיתתפמה םיא

 -רגה קשממהש ,וניטרפוק

 -רה וליאו ,בנזה קר אוה יפ

 םוקמב רבכ לפא לש שא

 -תב .הכורעתה דצב .רחא

 ילבקמל תלבגומ הגוצ

 ישנא םיפשוח ,תוטלחה

 דונכט תא חותיפה תקלחמ

 -יצס לפאש ,רחמה תויגול

 הוו ,םויה ""רפכ "הש

 "ניקמה לע היהת טק"טעמ

 ,ונתיאס דחא לכ לש שוט

 יביכר ףיסוהל צלאינש ילב

 תובחרה קר אלא הרמוח

 תכרעמל תוריעז הנכות

 דונו היח רבכש ,7.1 הלעפה

 .(?תירבעה םע המ) תמש

 גהנה בשומב

 הכורעתב ,שדוחה

 םג עיגמ ,ויקוטב תיתנשה

 והז .שדח גוסמ שוטניקמ
 זראמס ."ינועבצה קיסאלק"ה

 ךספמ םע בשחמ לש רוגס

 ,םשוגס תצק בוציעב)

 (חוטב טיהל לבא ,יתעדל



 וקסיסנרפ ןסב אג6שסהופי אס הכורעתב

 הכורעת .לפא לש עבצה הנש החתפנ

 םיננוכ :םידקומ ינש םע תיתימא תינועבצ

 לוכיש המ לכו 65-80  ירוטילקתו

 חוליעפה .?סשפזפססא לא רשקהתהל

 ,הגוצחה תומלואל ץוחמ החייה תיחימאה

 הניחבו םיעלקה ירוחאמ הצצה םע

 ,תוינשדח תויגולונכט לש תמדקומ

 ,שוטניקמה דיחע תא וחיטבמה

 .דיפסה רבכש ימל

 -תפה םעו יצניא 10 ךסמב םיעבצ 256 םע

 "ניקמה הז :עונמל תחתמ בוש ,תיתימא הע

 םג ךפהיל ןכומ רהצומבש ,ןושארה שוט

 -סבי הלועפה ףותיש .קסש6ז;6 תנוכמל

 -תבו ,םידיגו רוע םווק רבכ לפא-הלורוטומ

 ,םיינאפי םיאנותיעל תמדקומ הצצה תגוצ

 לארשימ םיאנותיע צסמוק םג ףתתשה הבש

 לש הנושארה תינונסה תא וניאר ,הפוריאמו

 -ניקמהו .לפא לש דצהמ ,הלועפה ףותיש

 שי ויתובקעבש ,ןושארה אוה הזה שוט

 -רקה לכב דייוצי שדח םגד לכ יכ ,חינהל

 בבש םיפילחמ .אבה רושעל םיצוחנה םייב
 : .םיניינעב ונחנאו -

 60-80 - הכורעתה ךלמ

 אל דוע םייקנעה הגוצתה תומלואב

 היה ךכ םג לבא ,וללה תורושבה לע ועסש

 -צק םימי העבראב רשפיא אלש ,בר עפש

 םויבו ברעב שש דע רקובב רשעמ) םיר

 לכ תא תוארל (עברא דע ןורחאה

 הנשה התייה הרבעש הנשה םא .םישודיחה

 ןבומ רבכ אוה הנשה ,0₪ו6אדומ6 לש

 םיכמתסמה םימושייל רבוע שגדהו ,וילאמ

 ,גוס לכמ םירתוכ ,םיננוכ .סס-5סאו לע

 אוווסם-₪181| תרבח .ךרוצ לכל ,ןיסו שבצ

 -יפה ,הכורעתה לש תנגראמה 8

 םיגיצמל תונמדזה הנתנ ובו רוטילקת הק

 ,תיפרג הגוצתב םא ,םתלוכרמ תא ראתל

 וקיפסה ןלוכ אל .סטו6אדוח6 ןוטרסב וא

 -קתה ופטחנ הבש תוריהמה לבא ,סנכיהל

 רתוי האלמ תופתתשה חיטבת םירוטיל

 -ילקת ינש האיצוה םג הרבחה .האבה הנשב

 יבהואל ילאדיא ,דחאה :הלשמ םירוט

 המ טילחהל םילוכי םניאש ,םיטרסה

 םיטרס המכ לש תומש םינמסמ .תוארל

 אל םיטרס הזיא םינמסמו ,ונבהאו וניארש

 תא רבחל עדוי בשחמה .ונבהא ךכ לכ

 ,הידסוק ,הלועפ) טרסה גוס יפל ,םינתנה

 המכ דועו ,יאסבה םש יפל (המרד

 ,הסישר ונל רפות אוה ףוסבלו ,םיביכרמ

 אל םאו .ואדיווה תונחל תחקל לכונ התואש

 -דחה םיטרסה בור לש "בורקב"ה ,ךכב יד

 טסרופב רוטילקתה לע אוה םג אצמנ םיש

 דוע .תינושאר תומשרתהל ,סטו6אד' ו

 ,תילקיסומ הכירעב קסע הרבחה לש רתוכ

 ידמ רתוי םיסנכנ רבכ ונחנא ןאכ לבא

 .םוקמה הז אלו ,םיטרפל

 ...םויה קר

 שי ךכ ,לזוה שוטניקמה בשחמש ומכ

 זנוכ הז םא .וילא רושקה לכב תולזוה עפש

 עיגס וניא רבכ לודגה חפנהש ,םייטנגס םינ

 הז םאו תורפס עברא ןב ריחמ םע חרכהב

 'צניא 3.5 ןנוכ רשאכ ,תיטפוא הידמל רבעמ

 הרמ האיגש התגשש ,5ץףט6צו תא קחוד

 אלש ,טייבגמ 88 ןנוכ םע הרבעש הנשב

 ןמ טייבגס 44 תוטלק לע בותכל היה לוכי

 רפכל 5ץףטסצו הסנמ וישכע .םדוקה רודה

 םגו ארוק םגש ,שדח ןנוכ םע תועטה לע

 םיטמרופה ינשב בתוכ

 -בשכ ,טרדנטסל ךפוה רבכ 128 לבא

 -גס 256 ליכיש ,יטפוא ןוטילקת ףשונ ףרוע

 ועצוי הלא םיננוכשכ .יצניא 3.5 לע טייב

 תוינמחלכ ופטחיי םה ,רלוד ףלאמ תוחפב

 דזוההש ,אבנתהל זעה םינרציה דחא .תומח

 .ציקה ינפל דוע אובת הל

 .רדגה לע תובשוי תויזכרמה תונכותה

 -ינב ק486260ז לש 5 הסרג הגיצפ 8%

 לבא ,סטגזא לש תונוילעה תא רערעל ןויס

 קושל ואיצוי אל הנכותה-יתב ראשו ןהיתש

 םע ,טסוגוא ינפל ,תסלשומ יתלב הסרג

 690/08 תא וניאר .6א תבחרה לש התאצ

 ,השדחה הבחרהה תא תלצנמ רבכש 4

 לש תיפרגה תלוכיה .םסהמ אוה לדבההו

 ןוליג ןרעו .ןכיא-יחא ריאי / םיתתפמ יניעב

 היהי הארנ .יפוסה ששמחשמה לש ותפכשה תרוקנמ
 -ב שממ לש ינכפהס רכד םוש הגיצה אל לפאש
 ,חאז תמועל הנכות חתפמ לש ויניעב אוםט םאקס 3
 םישדחה םיחותיפה :תרחא חצק הכורעתה התארנ
 רופיש ואוה םחוא ןייפאסה וקהש .3קפוט לש
 םיקלח חרכעהו חונכות ןיב תוירושיקב יתועמשמ
 תכרעמ לא הקיפרגבו ללסמב לופיטהמ םידככנ
 םירצומ קיפהלכ םיתנכתמל ורופאי .הסצע הלעפהה
 רתוי רצק ןמזב ךוח רתוי םיללכושמ

 ףותישו תוחיתפ
 תביבס) הקקוט 0ק6ה (350!201ז91וסה <חצוזסהתוטה[
 תיחוהמ תפסות הווהס - (לפא לש החותפה ףותישה
 ,םיכשחמ ןיב תרוששקתה םוחתב הלעפהה תכרעמל
 .ואסגורכ .רשפאת 34005 םישסתשמ ןיבו חונכות ןיב
 ,א18 םאט6]-לכ חינפוסה הערוה ,יהשלכ הנכותב ,בותכל
 והשלכ רוט םכוסי םייוסס ךיראתכש השירר הכו

 רבעוי .םוכיסה חו ללוכה הדרשה ןכותו ,רדגומ ץכוקב
 כור לוהינ םג רשפאת 065 תרחא הנכותב ךמסמל
 הז .ןכו .חכרעמה ידי לע ינורטסלאה ראודה ירוקפיח

 יכותיחו םיגוויס ללוכ .(סוזטטוסחושפ) םיכירדמב שומיוע

 תורש

 יפרג-ופיט עונמ

 תכרעמל ריבעמה .ינכפהמ רופיוע - טטוטאסזגש 0%
 תונוכתל םיעגונה םיכר םידוקפית הכעפהה
 הרצהו הכחרה .תוא לדוג :פללמ לש תויפרגופיטה
 ןיכ .חוויר .קולכה רושיי .ףופיצו רוזיפ ,בוביס ,הייטה
 שופיש רשפאי \עדחה יפרגה עונמה רדועו רועו .םילימ
 ותווצב תונוש תופש בוליועב לופיטכ הנכות תורגשב
 ללוחסל םאתוי אוה .הקיפרגב לופיטל ןכו ךסמסמ
 םיללוחמ תכיתכ לע לקיו םיללכושמ (פזוטטמ) טלפ
 םיעבצה תוסיאת חייגולונכט .תוספרסל

 יעצסא לש עכצ ינותנ חרימוע רשפואת (601סז5ץמס)
 תודיחאו המאחה לע רוסשל ידכ .םינוש טלפו טלק
 יפוסה טלפכ ןהו ךססה לע םיעבצה תחגוצחב ןה

 ועמתשמה ידי-לע תונכית
 תונבכ ועסתשמל רופוצתש הפושע איה .גקקו660זוקז

 תורוקפו .תונועה תונכותל הלעפה תוארוה לש ףצר
 םינתינכות .ןהלש םיצכקכ םירוגאה םינותנכ לופיטל)
 וכרטצי .אקקו666חקז-כ תומוצתומה תונכות רוציל וצריש
 -ה) הנכותה קשסס ןיכ טלחומ ןפווצב דירפהל דומלל
 לש הידוקפיח ןיככ (0%טז וחוזה
 רשפוא אקקו6ט66חקזו 'בגכ תפסונ היצמרופניא הנכוחה
 ה פוש :אטתוצ/ ה קק!686ת כז וסטזגחוחנוהפ רפסב אוצמל
 לש 868 תסריג 704 רי-לע ץפומה דטוסזוא|
 חלשיתש הליבחכ ללכיהל הרומזא קקון
 ראורבפ שרוחכ םיסושרה םיחתפמל

 תושחרה לע לכה
 הנכות איה - אטושסזא 5ו4ח8ְק [סז \136וח108]
 שוטניקס יבשחמ לש .רישי ןפואכ .הכעפה רשפוצתש
 צלל .(אטוטצסזא אוגחטק אשאשמ 'זכרמ הלעפה חרשמ
 רשפא .רמולכ םהשלכ םירחא ןוסחיא יעצמאכ ךרוצ
 םירכוחמה םיכשחמ לש בר רפסמ ליעפהל היהי
 רכוחמ וניא .םהמ רחא ףוצשכ .יזכרסה חרשל
 הווהי חרשה אוהש גוס לכמ ןנוכלכ וא חיועק קסידל

 חותיכ .תורבעמ לועפת לע לקיש "הרקב זכרמ* םג
 הדובע תוצוכקו רומיכ

 הרמהל שדח טרדנטס
 הלעפהה חכרעמכ לולכש ונעה א1בטוח10%ה 8%ע (קטח
 םירימס לש הלעפהו חותיפל םיטרדנטס ללוכה
 ולעפוי הזה טררנטסל םוחהב ובתכייש םיריסמ
 םג םליעפהל היהי ןחינו תכרעמה תנכותמ קלחכ
 תא תוהזכ הלעפהה תכרעסל ורשפאי םה .ןרדסהמ
 ,אצייל וא אביל הלוכי חמייוסמ הנכוחש םיטסרופה
 רךמסמ חתופ ועסתשמהשכ עצבתהל לכוח הרמההו
 יחתפ* תודוקפ לש החישה תובית ןררסה ךרד
 םישורדה םירותפכ וללכי (5זו006310 1160 "רוסשיו
 תינועבצ תוסד חגצה ללוכ ,תורמה עוציבל
 א1ב0וחזס5ח ₪45 0ק6ח ריממה גוס חא תנייפוצסה
 הלעפהה תכרעמ לש תויטרדנטסה תורגשל ףסוותי
 ,חוסייקה תונכותה לכ םע תיטמוטוא דוכעי אוה

 19 1995 סראמ שוטניקמה סלוע
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 חולטס .םיטקיורפ

 םיסונס היזיוכט ירדש

 ינש .םיכמסמו

 רופ תורשעב הלדג שוטניקמב תונכותה לכ

 .רוחאמ קחרה ו/ומשסוצצ ראשנ בושו םינ
 תנכותל עגונה לכב תיטרקסיד תצק 10%

 "גהש ,תודוהל םינכומ הישנא ךא , 666

 הסרגל ללכב המוד היהת אל האבה הסר

 תנכדועמה הלעפהה תכרעמב יכ ,תיחכונה

 תיצלופינמה לכ תא עצבל תולקב היהי ןתינ

 שומישה תא תוכירצמ םויהש ,ללמה לע

 ףסומ ךרע היהי אל םאו .=וטסחפמ6 תנכותב

 הלקשמ תא דבאת איה - הנכותל יתימא

 וטסחהמ6 תסרגל ליבקמב ,תאז םע .קושב

 ,הסרגב הכימתה ךישמת ,6א תא תלצנמה

 לע םיססובמה טלפ יעצמאל תדעוימה

 ןהו 0טהזא ןה ,הרקמ לכב | קוק(

 .יפשה בחרמל עיגהל תונווכתמ ןגיא 40%

 \/סו!65010 ויהי םהלש תושדחה תונכותה

 הלעמלמ םג ילואו ,ןימיל לאסשמ קר לבא

 קוסיע אוה לאמשל ןימיס בותכל .הטמל

 -וימ חותיפ לכש ,רתויב תילוש הצובק לש

 .ודספהב ורכש אצוי ,הזכ ךירצו ,הרובע דח

 שדחה ז6600₪0! םגו 836%\שס105 ,ןכלו

 םגו ,6א ירחא םג המר דיב וטלשי דוע

 ילכ וראשי ,בורקה ציקב ושרוי וא ףד-בר

 .ונצראב םיפדעומה םיירבעה הדובעה

 קסשסז8סס% . ינשה םוקמב

 לע ףסונ הכורעתה לש ינשה בכוכה

 -רש המ לכ .קסשטומססא היה 6-0[

 םהניכ םיחדכתמ םיגיצמה

 תגצמ לכב םיפוצהמ רחאל םניח הנכות םיקלחמו

 ינע ומסכ להקה םעו

 ב"הראב .לואשל תזעה אלו וילא רבחל תיצ

 איה הדובעל העיסנ הבש ,םידמסה תבחר

 םש אוה דיינה בושחימה ,ךשוממ טקיורפ

 רותה טס תרדס .'90-ה תונש לש קחשמה

 טיהלה איה תווצקה ינשב לקמה תא תספ

 דרשמבו תיבב הריאשמ איה ןכש ,יתימאה

 בבותסמ ומצע בשחמהו ,ןוגיע תונחת יתש

 ,א6שוסת עיגיש דע ,םוקמ לכל ונתיא

 הכז טס .הדבכ תוחפ תלוקשמ אוהש

 הרסוחה רצומכ "ידא" סרפל א1401560ז לצא

 העיבצמ וז הריחב םגו ,1992 תנשל רחבנה

 םיבשחמל רבעמ לש תרבוג המגס לע

 -יפצה ןס רתוי םיחונ םיכפוה תיבבש ,םידיינ

 תיתימאה תוחונה .דיינה זראסה לש תופ

 לפא לש תננווכתמה תדלקמב םג הנומט

 שמח יל וריהבה ,האלנ-יתלב םילמ ןחוטכ

 ףכ קרפ יבאכש ,וזה תדלקמה לע תוקד

 -בונ ,תונורחאה םינשב יקלח תנמ ויהש ,דיה

 תדלקמב תכשוממה הביתכה ן|מ םיע

 לע תוירבע תויתוא וטרחייש עגרב .תנזואס

 לע ילצא איה -וזה תימונוגראה תדלקמה

 -יתכש ימ .םדוק תחא העש בטומו ,ןחלושה

 ינפל דוע ,ופצעל תאז בייח ,ותונמוא - ותב

 -חמה לש תוריהמה תרבגהו ךסמה תלדגה

 .םישדחה םיעוצעצה לכו בש

 ישימח ךוליהב הדובע

 דות םיציאמה ,תוריהמ לע םירבדמ םא

 ,תיב-תב רבכ הראדווקשכ .הצואת םיספ

 ילעב לכ לש האנקל אשומ אוה 0

 ראות אוה הרדאווק-םאות .םייטיאה םיקמה

 איה תחטבומה צראהו .וב רדהתהל האנש

 דימת אלו ,םירלוד תואס המכ לש קחרמב

 ,תסלשומ הרוצב ריהמ עוציבל .םיפלא

 ריהס אוהש ,םא-חול שוכרל ןיידע יוצר

 סיכה ןורסחשכ לבא ,תנביג אלו ,הדילהמ

 הביטב היינשה הריחבה וז ,רשפאמ וניא

 םיסיטרכהו ,תולזוה תביסמ ךרע תהְצפוהז

 רוז םישדחה םיינועבצה םיכסמה םג .ופטחנ

 ינוס לש דזוחווסת לומ .םהימדוקמ םיל

 -הו אש6 תושארב םינרצי תרוש תבצייתמ

 רלוד םייפלאמ תוחפל ךמנוה ב"הראב ףר

 יצניא 20 ךסמל

 הלעמלמ טבמ

 שיו ,הרגבתה אזג6וצסא1,כ תכורעת

 .הסצע תא תוצסל תדמוע איהש השוחת

 רטש ימל הכישמ דקומ ןיידע הז ילוא

 פש לכ הב גצומ ןכש ,שכר םרטו הווכנ

 בש ומכ לבא .שוטניקמה לש תויורשפאה

 םהב שיש םיימוי םינותיעס םירבוע האירק

 ,תיעוצקמ תונותיעל ,םולכ ןיא םצעבו ,לכה

 ישמתשמ םג ךכ  ,רתוי הקימעמ

 לוא ויה ,רחא ןוויכב דחא לכש ,שוטניקמה

 חוליפ םע תוכורעת תוארל םיפידעמ

 עפש םהילע ךופשי אלש ,רתוי קייוזמ

 תא תוארל תורשפא ןיאש ,םינוויכה לכמ

 .והצק ספא

 :הגועה תא קלחל ולחה התע רבכ

 דוא ומכ ,ךוניחה םוחתל קר תחא הכורעת

 ס

, 

 תכורעת ירקכמ ב ו ו
 תנכות תא ןוחכל ונמזוה וקסיסנרפ-ןסב
 רקכמ לכ יןחכמ תעיסניכ 7%
 ןחכו תינוכמ תרוצכ ןחלוש דיל כשייתה
 הנכותה תא .רבכעה "הגה" תרזעב
 הסרג איה 0שו6א6צ% 7686 זס
 ירוציק תללוכה ,(0טו6א6ש% לש תדחוימ
 תונכוח רשעל שארמ םינכומ תחדלקמ
 השש ךשמכ תרכוע רשאו .שוטניקמב
 םניח - תצפומ |הנכוחה םישעדוח
 .םולועתב .התוא ןכרעל לוכי שעסתשמהו
 םג תללוכ הסרגה האלמה הסרגל
 ןוכסיחה תא דדומה | .דחוימ ןוכשחמ
 שעומיועה תעב ןמזב
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 םינחיכה

 -ורעת וא ,וז הכורעתב שדקוהש דרפנ םל

 ישומיש לש הכורעתו ,60-80א1 לש הכ

 .תינחלוש תול"ומ לש הכורעתו .(טו6אדוזח6

 ,יפקיה דויצ םג גצומ וללה תוכורעתה לכב

 ,רזע תונכות ,ןוסחיא יעצמא ,םיכסמ ומכ

 "נל תעייסמ תודקמתהה לבא ,ןורכיז יעצמא

 טילקכחה רחא
 זפת הב 6 6 םשב

 21 1993 סראמ שוטניקמה סלוע

 לש רצקה ןוכנ לצ

 .הכורעתה

 ,תרכוס-יתלב הנכות תוארל םיאב םא

 דוע ,תוקד 20 תכשמנה המגדהב םיבשויו

 .ןתיבל ןתיבס רבעמל תושדקומ תוקד 0

 הגוצתב הייפצל םתסו רותב הנתמהל

 -רל הגוצתה תועש 30-ב רשפא יא ,תכשומ

 "ינ םאו .םיגיצמה 500 ךותמ 60-0 רתוי תוא

 תארקל .תספת אל - הבורמ סופתל תיס

 ילוא תוסנל יאדכ ,צראב האבה הכורעתה

 -סה .להקה ןעמל ,הגוצתה ןמ קלח לצפל

 -פאהו ,הברה ךכ לכ וישכע השוע שוטניק

 הכורעתש ךכ ,תובחרנ ןכ לכ תויורש

 -ור אל םיצע בורמ תניחבב איה לכ-תקבוח

 .רעיה תא םיא
 -עת לש הרידאה המצועה ,תאז לכבו

 -סמה שיא ףלא האמל בורק םע ,וזכ הכור

 הסכ הארמ ,םכותבו םינתיבה ןיב םיבבות

 "חימב יזכרמ םוקמ ספותו ךלוה שוטניקמה

 ספות אוהש תורמל ,םדקתמה ישיאה בוש

 ללכמ םיזוחא 20-0 תוחפ לש קוש חתנ

 .ישיאה בושחימה

 שוטניקמה תא דיפסהל רהימש ימ

 םא .וירבדמ וב רוזחל לוכי צ/וחשסוצפ לומל

 ביבס תוליעפה ירה ,םינתיבב הגוצתה אל

 ראשבו טוירמ ןולמב םיסנכב ,הכורעתה

 -ההש םיארמ ,ינוקסומ זכרמ ביבס תונולמה

 ושכע קר שוטניקמ לש הלודגה הגצ

 | .הלחה

 ןסזה תא רתוי
 םע .וקסיסנרפ-ןסכ א0₪1/\16.ס אקס 93 רכורעת
 בושחל ןחינ אלש רכר איה ,םיגיצמ 500-0 הלעמל
 ילש ןושאר רוקיכ חארקל .םילארשי םיחנומב וילע
 אלו .תוהובג ויה יתויפיצ הז גוסס הכורעתכ
 םיגוסה לכמ םיגיצמ לש תויוסכהו .עפשה 'תכזכאחה
 םיאשונה בורבש קפס ןיא ךא .ץראב ונכ םירסח
 םיאצמתמ ונא םלועכ םויה שוטנקסה כרועמ םהכש
 לודגה לדכהה ליוחכ רשאמ תוחפ אל םילעופו
 תורשע אשונ לכב עציהב .תויוסכב זצוה רתויב
 תולעבו .תונוש םיכרדב תונורתפ .תורכומש תורכח
 ןורחפה תא רוחבל ןחינ דימתש ךכ ,הנוש תיפסכ
 תיפסכה תולעה לוס םיעוציכה תניחבמ םיאתמה

 לכב טעמכ תטלוש רבכ סוצוסאזוח6-ה תיגולונכט
 ןבוסכו הידסיטלומ .היצמינא .םיקחשמ :םוקמ
 םילוחכ םיטרס םג םיליכסה 65-א0א1 ירוטילסקחב
 הכורעחב טיהל ויהש

 רוגיפכ לארשי חאצמנ םיירקיע םיסוחת השולשב
 05-אסאו יננוכ .םיציאס .חירכה תוצרא לומ לורג
 םיקחשס/תורסולו (םירוטילקתו)

 תורבח תורשע תועיצמ תירבה-תוצראב - םיציאמ
 :מ לחה שוטניקמה יבשחמ יגוס לכל םינוש םיציאמ
 ולא םיציאס ןויכעה וקה יבשחמב הלכו א
 רובעל אס 55 ןוגכ םייטיא םיכשחמל םימרוג
 ייח חא םיכיראמ .השעמלו א[ 11₪א לש תוריהמב
 הריבס תיפסכ האצוהכ םינועיה םיכשחמה

 לש םיגולטק גישהל ןחינ םויה - 6-0א]
 עבצ תונומת לש תוירפס םע 62-80א1 ירוטילקת
 תוירפס .םילססו םירויצ חוירפס .ההוכג חוכיוצב
 םיעקר ,(לשמל 6 וא 46006 חרכח לש) םיטנופ
 בוט םיקחשמו תודמול .סטוסאדוחש 'טרס .חוגצמל
 םיכשחמ תררס לע הזירכהכ לפא תרכח התשע
 לכל ,הנטק ריחמ תפסותב 65-א0או יננוכ חללוכה
 ןנוכה לע ורחוות לא םישרח םיבשחמ םינוקה

 תורשע וגיצה םיקחשמה םוחתכ - .תודסול/םיקחשמ

 ןכוא\ םירקבמה .תניחבל םהיקחשמ תא תורכח
 םיקחשמהמ םיברש תורסל בטיה ורכמנ םהיקחשמ
 םישדחה םיקחשמה בור קוויועכ םינכומ אל ןיידע

 שופיש רות םילועמ דנואסו היצסינא םיגיצמ
 60-א0א1 ןנוכ םיכייחמ ןכלו סטוטאדוחו6-ה .תיגולונכטכ

 ונכתכ וילעש .*יסרפה ךיסנה* קחשמ .לדגומ ןורכיזו

 ידי-כע רחכנה קחשמה סרפכ הכז .22 ןןויליגכ

 1992 תנשל רזיקמ

 .ץראב דואמ לורג רוגיפ .םייק .תודסולכה םוחתב

 לכונ אל דיתעב םג הוארנכו הפשה תלכגס בקע

 ירבור םידליה ונפמ םינהנש ומכ שוטניקמהמ תונהיל

 תינפי/תיררפס/תילגנצ

 םירפס ינש האיצוה הסגודכ ₪זס06זפטתש ררכח

 ןיעס םה השעמלש [וצוחפ- 8006 תררסמ םיכשחוממ

 בוכיש ךות בותכ רופיס םע רייוצס טרס לש בוליש

 ,חילגנוצב תופשכ .םילועס לילצו היצסינא לש

 תיררפס וא תינוצפי
 ,ואחבס םע םיה תחפשל לויט ראותמ םיפד 25-ב

 וככהמכ תושחרתמה תונושמו .חונוש .תואקתפרהו

 ףרמ תיטמוטוא הרוצב רפוסמ תויהל לוכי רפסה

 תרוצב וא .רופיסה ךלהמב הערפה אלל ףרל

 שסתשמה תוכרעתה םע קחשמ

 תא אירקמה לוק עסשנ תיטסוטואה הרוצב

 יחחת וקכ תווארקומה םילסה חשגדה רוח רופיסה

 ןחוארקה ךלכהמכ

 ךיששמהל רליה לוכי ףד לכ תוארקה רחאל

 ,רפסה ףדב םיעיפומה םיביכרסה לככ קחשלו

 הרצק היצמינא .חלועפל םורגח העיגנ לכ רשאכ

 ךויח קפס אלל הלעי רשא לילצב הוולס .העיתפמו

 החא לע ץחלי דליה רשאכ (וירוהו) דליה ינפ לע

 ןוכנה יוגיהכ עמשותו שגרות זציה רופיסכ םילסה

 רירבה תוצראב % 45-כ רוטילקחה תוכע .לוקמרהמ

 ,היגולונכטה תמריקב לארשיב ונא .חינכט הניחבמ

 חא בוש תוארל ונתוא ךשומ םוצעה ןווגיכה ךא

 הוצבה הנשכ םג .תירכה תוצראב קנעה עציהה

 וקסיסנרפ ןסל עיגנ

 סינאוד יזוע / ןוועוצר רופיב



 -ל םירבוע

 תג לאומש

 םינבומה ,10681181א-ה ירובי

 םיעיצמ ,שוטניקמ בשחמ לכב

 רושיקל (םניח ירק) לוז ןורתיפ

 ויתונוכת םלוא .תשרב םיבשחמ

 ,עדימה תרבעה תורשפא תא תוליבגמ
 ,וז הלבגמ .1.0681131א-ה לבכב רבועה

 המצועה תא לצנל ונתאמ תענומ םצעב

 -לה .לפא לש רתוי םיקזחה םיבשחמה לש

 -שחמ םע רשקתלו סיפדהל םילגוסמ ול

 -וסמ לבכהש הממ רהמ רתוי ,םירחא םיב

 ,טזווטחוסו לש רודישה תטיש .ריבעהל לג

 איהו 1.0081141!א לש וזמ הברהב הריהמ

 -ויק תונש 20 ךשמב :בטיה תססובמ םג

 קסע יתבב עובק םוקמ הספת איה המ

 יניינבב ןכו ךוניח תודסומב ,םילודג

 .ינקירמאה לשממה

 ?6|10|1060 דגנ יל שי המ

 זאמ שוטניקמ לכב הנבומ 79|1.068|%

 איה ילש הדיחיה היעבה .בוטו הפיל ,4

 יפלא) םיטיבוליק 230.4 :ותוריהמ

 ,ילוא ,ויה ולא םירפסמ .היינשב (םיטיב

 ,1984 לש ןוילעה ןוקיאוזוזמב םימישרמ

 .בצ תליחז וז ,םוח6זח6| תמועל םלוא

 םוווטזחש| לש םינותנה תרבעה תוריהמ

 לש םינוילימ) היינשב םיטיב הגמ 10 איה

 40 יפ הלודגה ,תוריהמב רבודמ ,(םיטיב

 תרבגומה תוריהמה .8!8'1.06411א לש וזמ

 -וחת ינשב שוטניקמה לוצינ תרשפאמ

 .תרושקתו הספדה :םיבושח םימ

 םזח67ח61 תונורתי

 ךרד רבוע תספדמל רבעומה ,עדימה

 -יהמב לבכה תלבגמ .81'1.06817א-ה לבכ

 םצעב הווהמ עדימה תרבעה תור

 אצויה ,היצמרופניאה ץרפל ,םוסחמ

 תנקתה .(00זּג ומכ) קזח בשחמ ךותמ

 שיבכ תלילס ומכ איה ,ו6

 -חמה ,ריהמ שיבכ .ילולסמ-בר ינוריע-ןיב

40 - 

 הבע םוחסזח6(

 - פאס

 קד םוחסזח[

5 - 

 דשו9160-ק8וז לבכ

 ךוכיס אלל

 םיבשחמל וא תספדמל בשחמה ןיב רב

 .תשר לע םירחא

 -שרב אוה עדימ תרבעהב ףסונ שומיש

 שומיש ,םיצבק תרבעה .תוימוקמ תות

 הלא לכ ,קחורמ בשחמ לע תויצקילפאב

 .טוח6ו6ו-ל רבעמב םיצאומ

 -תתה טרדנטס אוה ףסונ בושח ןורתי

 :םיבר םיגוסמ םיבשחמ לש תורב

 -וחמ םיבר ינימ יבשחמו יס.יפ ,שוטניקמ

 -יקמ הז הדבוע .₪וםה6זח6| תותשרב םירב

 תשרב דדוב בשחמ לש תורבחתה לע הל

 .םיבר םיגוסמ םיבשחמ לש

 ?ךילא ועיגה רבכ םילבכה

 ןה ם(ת6זתסו-ב רוביחה תויורשפא
 יאופוש6- :תולבלבמ םג םיתיעלו ,תובר

 ,הבע לבכ ,קור תקהל ומכ עמשנ ,גוז

 -וביחו םילבכ יגוס םה ,4/401-ו קד ,ליגר

 .םיפסונ םיר

 תשרל האיצי לבכ אוה = .יושו8160-קהוז

 האר) !08058-ד גוסמ וזו

 ,א1-45 תארקנ לבכה תאיצי .(תרגסמ

 .(₪1-11) םינופלטה תואיציל המוד איהו

 ( 4 קק|6 ו:86התו6ח| הוו :

 ,לפא תרבח לש רבחמ אוה [הוטז[ג06)

 לש תונורתיב הריכה איה םג רשא

 -בחו ,םיניפ 14 לש אוה לבכה . ₪166

 -זכ האיציל תורשפא תועיצמ תובר תור

 רוביחה .ןהלש םווטזחשז-ה יסיטרכב תא

 -ה רוביח ידי-לע עצבתמ םוזוסחוסו תשרל

 -רל רוביחו ,דחא דצמ שוטניקמל אט

 רבחמשכ ,ינש דצב ליגר ₪וח6זח0[ תש

 .רוטפדא םהניב
 םירקיה םילבכה דחא :(הבע וא) ליגר

 .(008א18]) ילאיסקא-וק לבכ ארקנ רתוי

 אוהו וזכ תשרל רבחתהל לוכי הבע רבחמ

 שי הבעה לבכה ןיבל וניב .8-15 ארקנ

 ףסונ ביכר רבחל
 יסיטרכ :(ליגר וא) הבע ווטש[

 -הל םילוכי ,08-15 ירוביח םע וז

 לבכ תועצמאב ₪וטזחסו תשרל רבחת

 401 אוה לבכה םש .הבע ילאיסקא-וק

 הז לבכל .(גווגטנתשח] טחוז 1ח16ז18006)

 קמה ןיב רבחמה ,ינוציח ביכר םירבחמ

 .הבעה לבכל

 םילבכל המודה ,הז לבכ :קד והטזתס(

 .8א6 רבחמ שרוד ,היזיולטה לש

 -רכ לע אצמנ ריבעמה ביכרה ,ללכ-ךרדב

 רבחתהל ןתינש ךכ ,טוןוטזחשו-ה סיט

 .וחסזחסו| תשרל תורישי

 ךובמהמ תאצל

 ,טוווטזחטו תותשר יגוס המכ שי ,ייק.וא

 -ורתי גוס לכל ?רוחבל ןהמ הזיאב לבא

 הווהמ ,םויכ .ריחמ ןכו ,ולשמ תונ

 ןורתפ דייאוו60-קגוז לבכ םע 057

 לבכל תודוה ,םיבר תומוקמב ףדעומ

 -יש .םיבר םיקסעב רבכ ןקתומה ,ןופלטה

 םע לבכ והז ,ליגרה לבכה הז ןיא ,בל ומ

 -לט יאנכט .ליגרהמ טעמב הלודג האיצי

 ,81-45 גוסמ תואיצי ףיסוהל ךרטצי ןופ

 -תי .א1-45-ל ₪1-11 ןיב ריבעמ ביכר וא

 108458-7 תססובמ תשר לש ףסונ ןור

 תשר :םיבשחמה ןיב רוביחה תרוצ אוה

 הרוצ .בכוכ תרוצב תרבוחמ 1-1045₪

 תשרה לכב תיזכרמ הטילש תרשפאמ וז

 ךרוצ אלל ,תחא הנחת קותינ תרשפאמו

 ארקנ בכוכה זכרמ .תשרה לכ תא רוגסל

 םיבשחמה לכ תא םירבחמ וילאו ,8

 -צע הקידב תורשפא :ןורתי דועו .תשרב

 תורונ ידי-לע םג ,1₪8-ה לש תימ
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 לכב הנבומ !660|ז0\א
 יש 1 8507שוופז תספדמ זאזמ שוטניקמ

 - -[08%4--- םע םלוא ,4

 0% | ,םיצבקה תוחפנתה

 - : / - / דרה ותוריהמ

 ₪ הניא רבכ
 ---- תקפסמ

 בון ב

 וו קיסאלק דחאב הלקת לע תועירתמה ,הרהזא

 -ונ םע םיאב 111/85-ה לכ אל .םירוביחה
 ן - תורשפא תמייק םבורב םלוא ,ולאכ תור

 = 5 קדה טוחה .תשרה תוניקת תא קודבל

 10[1.060|א תותשר .םירטמ 100 דע רוביח רשפאמ

 םזהסזה6[-| 0 ה םילבכ לש איה רתויב הרקיה תשרה

 | איה לבכה יבועל תוביסה תחא .םיבע

 טוחל ביבס םייווטה ,םיטוח) ךּוכיס
 -וציח תוערפה ענומ ךּגכיסה .(יזכרמה

 תא ריבגמ ךכו םינוש וידר ילג לש תוינ

 -מל םג ןתינ ,ךכל תודוה .תשרה תונימא
 .םירטמ 500 ינפ-לע תאזכ תשר חות

 ,רתוי הלוז (דוווחחשו) קד לבכ לש תשר

 200 לש איה קחרמה תלבגמ םלוא

 .םירטמ
 קד/הבע לבכ תותשר לש טלוב ןורסח

 ולא תותשר םירבחמ ,בורל .רוביחה אוה

 המודב) ירוט אוה הז רוביח .םטי-ב

 רתאל לק אל ןכלו (םינוש 5651 ירישכמל

 -תה תא דדובל שיש ןוויכמ ,תשרב הלקת
 תונחתה תחאב הלקת .תיתייעבה הנח
 ,תשרה לכ תא ליפהל םג הלולע תשרב
 .ירוטה רוביחה בקע

 -צמאב וה6זח6| תשרל רבחתהל ןתינ

 -פדא תועצמאב וא אטמט סיטרכ תוע
 5051 רוביחב ןורתיה .ינוציח 5681 רוט
 םיבשחמ ןיב ביכרה תרבעה תושימג אוה

 תסיפת אוה דחא ןורסח .רוביחה תולקו
 תאיצי ביכרל ןיא םא) 50651-ה תאיצי
 ףסונ ןורסח .(רושרישל תפסונ 1

 תאיצי :הרבעהה תוריהמ אוה
 תואיצימ רתוי תיטיא איה 5051-ה
 -יהמ שגרות אל ףא םיתיעל .אטמטפ-ה

 תימינפ רוביח תורשפא אלל םיבשחמ רובע ,1%0:-לו ₪.]-45-ל םירביח םע 56511 רוטפדא .\קק!6'ג!א-מ רתוי ההובג תור

 .תואלמ םהלש אט 2ט5-ה תואיצי לכש ,םיבשחמל וא 16061]121-ל הפש התואב םיסיפדמ

 םע תוספדמ אוצמל רבכ ןתינ םויכ

 108 57 םא םלוא ,םז067060-ב תינבומ הכימת
 23455 הלמה .היינשל טיב הגמ 10 לש רודיש תוריהמ גציימ 10 רפסמה - ימתס וניא םשה ,תאזכ תורשפא ןיא ןיידע םכלש תספדמב

 תטיש .לבכה ךוואל דדוב תוא תודשמה ,245588%9 תטישב רודיש תגציימ ריהמה שיבכל רובעל ולכות - הגאד לא

 גוס תא תגציימ 1 תואה .תינמז-וב םיבר תותוא רודיש רשפאמ ,תאז תמועל ,א0 קש אפ ביכר .אסטוסז ארקנה ,רישכמ תועצמאב

 200 לש קתומל) 10845-2 תא וללכ וז הטיש לש תומדוק תואסרג .1א60(:1 - לבכה 1.0081191% ןיב תרושקת רשפאמהז

 .(םירטמ 500 לש קחרמל) 108455-5 תאו (םירטמ ,ןבומכ ,הספדהה תוריהמ .5116ז061-ל

 % .ץאות םג
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 ךיא
 םירמוא

 ההובג היצולוזר
 ! תירבעב

06" 
 חאאמ >>> 4

 ב . 5% 2 ל

 ,סופד ישנאל תוילאידיאה שס5150זו01 רזייל ת/ספדמ
 .תונותיע יקיפמו רואל םיאיצומ ,םייפרג םיבצעמ

 .(פקו) צניאל תודוקנ 1200 דע היצולוזר ₪

 .םד רש םאא=ז תותשרו ₪6 ,\/26 -ל תינמו-וב רוביח ₪

 .3-ו 44 לדוגב ףקש/ףד לע הספדה 8

, 
 מ"עב הארתהו תרושקת רוכ =

 03-6481267 :הילימיסקפ , 03-5483308 :לט 61130 ביבא-לת ,10 ןינב םידיתע תירק 444 4



 שדחה וקה
 זוע בירי

 6|סז 0556!0 שוטניקמ

 תונוכת תא וכותב בלשמ הז בשחמ

 -ועה ,68030 דבעמ ,ירק ,קיסאלקה יבשחמ

 441 טייבגמ 4-ו ץרהגמ 16 תוריהמב דב

 ןאכו .טייבגמ 10-ל הבחרה תורשפא םע

 060|!סז-ה ךסמ ךותמ .ןוימדה םייתסמ

 ההז היצולוזרב םיעבצ 256 םיצרופ |86

 -רהל ןתינ .12" ךסמ םע 1.6 בשחמ לש וזל

 םיעבצ 32,000-ל עבצב הכימתה תא ביח

 יבשחמל םימיאתמה ,םיסיטרכ תועצמאב

 םהש ךכב אקכו6 דצמ םכח דעצ והז .6

 סיטרכל הייפיצב םישמתשמל ןמז םיכסוח

 -כש ,סיטרכ שוכרל םהל םירשפאמו ,שדח

 -מב תושדח תונוכת רפסמ .קושב םייק רב

 -עמ :קיסאלקה וקב ותוא תודחיימ הז בשח

 תדלקמהמ בשחמה תא קילדהל ןתינ הת

 (11 תחפשמב קר ורשפאתהש תורתומ)

 -רנא תכירצב ןוכסיחל תורשפא וב הלולכו

 אלל המ ןמז קולד בשחמה םא :(ךסמו) היג

 ולש למשחה תכירצ תא ןיטקי גצה ,שומיש

 -פת רבכעב וא םישקמב העיגנ לכ .50%-ב

 60|סז .ילמיסקמ לוצינל בוש ותוא ליע

 עבצה םלועל הסינכה ףר תא דירומ 6980

 -חמה לגעמ תא רגוס םצעבו שוטניקמ לש

 םלש וק גיצמו אקט16 לש םילוזה םיבש

 םיכחמ ןיידע ונחנא .םיבשחמ לש (טעמכ)

 רזע-דבעמ םע ינועבצ קיסאלק בשחמל

 .רתוי ההובג ןועש תוריהמו יטמתמ

 16 |וו שוטניקמ

 ןועש תוריהמ !וניכיח ול בשחמה והז
 -ב ץרהגמ 16 לומ) ץרהגמ 25 לש תרבגומ

 -ב טיב 16 לומ) טיב 32 לש ₪₪%-ו (1.6 ז

 הז בשחמ לש ותוריהמ תא םיציאמ (1.6 זז

 ותוא תוברקמו 1.6 11 תמועל םיינש ייפ
 ול ןיא יכ ,טעמכ) 116: שוטניקמ תוריהמל

 הבחרהה תויורשפא .(יטמתמ רזע-דבעמ
 -יזה תא ביחרהל ןתינ התעמו ורפוש ןה םג
 10 דע :1.6 1-ב) א \ א[ טייבגמ 36-ל ןורכ

 -ל ןוכדע תורשפא הפסונ ןכ-ומכ .(טייבגמ
 וזכ תשרל תורשקתה השוריפש) 67
 תוכמותה תוספדמב רתוי הריהמ הספדהו
 -דע תכרע תקוושמ םג אסס!6 .(51007061-ב

 .1.6 זז יבשחמל ןוכ

 606015 שוטניקמ

 וק תא ףילחמה ,06ח1₪8-ה יבשחמ וק
 תתל דעונ ,שוטניקמ יבשחמ לש עצמאה

 כ ס\ש לש שד היטיב שמ הק
 / ןמ'מגא םע זיו מלשל רָּבְקתֶמ
 קיסאלקל יבש חמלש םיינועָבא
 ?יפקוה דו, סע067006 - 4
 לש םיקקיעקש םינועפא מק"ירטשונוגבא
 ' אה / לש שדחה םירצומ ה.
 + ןנגושמ בי ע , רתו' האובג תוריהש
 | 2 עבה הבי ,הוהו



 םיניינועמה ,םייעוצקמ םישמתשמל ןורתפ
 יבשחמ .המצוע-בר הידמיטלומ בשחמב

 ףסונ ימינפ ןנוכ ליכהל םילגוסמ 68
 ןנוכ ,המגודל) 'ץניא 5ו/4  לדוגב

 סיטרכ םע םיאב םהינשו (םירוטילקת

 סחוזו8 שוטניקמ .8% לש הנבומ 6366

 דבעמ םע רתויב לוזה בשחמה אוה 0

 םישרודה ,םישמתשמל דעונ אוהו 0
 (ריחמהו) הבחרהה תויורשפא אלל המצוע

 יפ הלודג ותוריהמ .0טג0ז-ה יבשחמ לש

 רתויו [זצא שוטניקמ לש וזמ ,ךרעב ,םיינש
 -רהל ןתינ .1.6 1[ שוטניקמ לש וזמ 4-יפמ

 ₪31 טייבגמ 68 דע ולש ןורכיזה תא ביח
 .טוווטחח6ו-ל רוביחל ותוא ןכדעל ןכו

 םילועה ,םיעוציב עיצמ (י6םוזוא 0

 3-יפ טעמכ) 06חו₪8% 610 לש ולא לע ףא

 תויורשפא םג .(116/ שוטניקמ יעוציבמ

 0601888 לש ולאמ תולודג ולש הבחרהה
 -רה תורשפאו אטפטפ הבחרה יצירח 3 :0

 -מה ינש .א/\ או טייבגמ 132 דע ןורכיז תבח
 .\קקוט יגצ לש בחר ןווגמב םיכמות םיבשח

 [\06:חז05] 66ח1ז5 0

 ץסצץסזם006 6

 םשגתהש םולח ,לטלטימ עבצ קמ

 שוטניקמ .(םיעצמא ילעב | רובע)
 בושחימ תמצוע עיצמ 20675008 6
 ןועש תוריהמ ,68030 דבעמ םע המישרמ

 .68882 יטמתמ רזע-דבעמו ץרהגמ 33 לש
 לע םיעבצ 256 קפסמ םג אוה ולא לע ףסונ

 .רוחאמ ראומ 85516 \/9(וא גצ

 בשחמב רבודמ יכ וחכש אל /\כק16-ב
 6/4 יגצב הכימת ופיסוה םהו ,לטלטימ

 ימאות לש םיכסמל רוביחל 56 -ו

 -יטבמ יפקיה דויצל תונוש תואיצי 7 .[8א]
 -שקתה :םוקמ לכמ הרוצ לכב הדובע תוח

 -סמל ,תספדמל ,תשרל ,םדומ/סקפל תור

 יצירח .ואיצמי דועש המ לכלו ..םילודג םיכ

 רשפאמה ,דחוימ ץירח םיללוכ הבחרהה
 -גמ 14 דע הבחרה תורשפאו םדומ תנקתה

 םיבתכמ בותכל םע ונרמג .8/\[ טייב

 עבצ דומע םיבצעמ התע - ןולמה תיבב
 לא יטוחלא םדומב ותוא םיחלושו סוטמב

 % .ונעגהש ינפל דוע ,דרשמה

 .רתוי ירטמונוגראו ינשדח בוציעב רבכע התע
 רתוי תמאתומ תלגועמהו תכרואמה ותרוצ
 רבכעה םש .דיה קרפב בוט תכמותו דיב הקזחהל
 אוהו :גקכ16 [20%%וסק 80% 10086 1[ אוה שדחה
 תמדיקב םקוממ הביקעה רודכ - ףסונ שודיח רבע
 תעונתב רתוי הנידע הטילש רשפאמ ךכו רבכעה
 תוצקל רתוי תובוע הטילשה :ךסמה לע ןמסה
 תוצקל דע בחרוה הציחלה רותפכ םג .תועבצאה
 .(ליגרה רבכעב ומכ תרגסמב םּוחת אלו) רבכעה
 םע קוושיו םדוקה םגדה תא ףילחי שדחה רבכעה
 .שוטניקמ בשחמ לכ

 .הצרעה ררועמ /\קק|6 לש שדחה םישקמה חול
 הנושארה םיבשחמה תרבח התיהש ,קק6
 תוינפוג תולבגמ םע םישנא רובע הכימת הבלישש
 ונלוכל תעייסמ ("הלק השיג" הרקבה חול תרזעב)
 םרגיהל תולולעה ,"הדובע תועיצפ"מ ענמהל
 תודלקמ םע םינש ךרואל תצמואמ הדובעמ
 גקק16 ,שדחה םישקמה חול .תויטרדנטס
 האלמ המאתהל ןתינ ,/40]טפוג6!0 606
 ןווגמ תועצמאב שמתשמ לכ לש םיישיאה םיכרצל
 םישקמה חולב תירקיעה הנוכתה .םינתשמ םיבצמ
 םיקלח ינשל תדלקמה לוציפ תורשפא איה
 30 דע לש תיווזב תעצבתמ הדרפהה .(םירבוחמ)
 שדחה םגדב .דיה קרפב ץמאמ תעינמל תולעמ
 התונמ ןמזב םיידיה יקרפל דחוימ ןעשמ ףסונ
 הבוגל המאתהל תונתינה ,תוירוחא "םיילגר"ו
 קתונ ירמּונה םישקמה חול .תדלקמה לש יוצרה
 דצל וריבעהל ןתינש ךכ) תדלקמהמ ןיטולחל
 ישקמ ול ופסונו (םיילאמש םתא םא ,לאמש
 ,הנתשה אל םישקמה םוקימ .(ת%6/8) תויצקנופ
 רצומ .םמוקימ תא שדחמ דומלל ךרוצ ןיאש ךכ
 ישונא בשחמל תישונא תימדת ףיסומה ,ןיוצמ
 .אליממ
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 יצרא-ןב בקעי

 יאדו ,הזה רמאמה תא ארוקש ימ ל

 תא ךירעהל לוכיו םיבשחמ ריכמ

 בורב לופיטל ךרע-בר ילככ םכרע

 .ונלש שארהמ םיאצויש םירבדה

 םיטושפה םג ,בורלו ,םיבר םימוחת לבא

 ללכ םיסוכמ םניא ,ונייחב רתויב םיצופנהו
 תוחונו לדוג - הביסה .בשחמה ידי לע

 תורעה םושיר ונמצעל ראתנ אל .הלעפה

 -ה ישמתשממ םיברו ,950 הרדאווק לע
 -רל ידכ קר ותוא וקילדי אל סו

 טברשל וא החיש עצמאב ןופלט רפסמ םוש

 שי .והשלכ םוקמל עיגהל ידכ ,הנטק הפמ

 ,תוטושפ תולטמ עוציבל טושפ ילכב ךרוצ

 -תה | .תועדה לכל ,טושפ ילכ וניא בשחמו

 -מ רתוי הנטק לפא ינואג ואצמש הבוש

 7 םטסיסמ רתוי הטושפ ,קסוסי00%

 הנה .הרבחה ירבדל ךכ ,[!!א ומכ הריהמו

 הפישחה ינפל הנשכ ,ונל םיגיצמ םה

 .ןוטּוינ :ילאקס יפל דיתעה תא ,תימשרה

 ..ותא ץופקל ,ותא ץורל רשפא

 -כות לש תללכושמ תכרעמ איה ןוטוינ

 וקל סיסב תויהל תדעוימה הרמוחו הנ

 .םייטנגילטניא היגולונכט ירצומ לש םלש

 ןיא ,"תיקמ" הלעפה תכרעמב רבודמ אל

 .תודוקפ םידלוק אל םג ,תדלקמ ןיאו רבכע

 .טוברש :םיליגרש ומכ םידבוע
 :לצלצמ ןופלטה :ץופנ טירסת חקינ

 החיש ידכ ךותו ריינו טע ושפחת ללכ-ךרדב

 החישב "םיכפשנה" םיטרפה לכ תא ומשרת

 תרפופשה תא םתחנה .ריינ ףד וא קתפ לע

 ,םירפסמ ,תומשב אלמ ריינ ףד םכינפלו

 "ןגאלב"בו די בתכב לכהו םיטרפ ,םיכיראת

 -ילחמ םתייה םא .ולאכ םימושירל יסופיט

 ריינה תאו ,ןוטוינ לש טעב טעה תא םיפ

 תא םכל רתופ היה ןוטוינ ,1.60-ה גצב

 םירדוסמ םיטמרופל עדימה תרבעה תיעב

 .רתויו

 בשחמ תואל די-בתכמ

 תאצמנ ןוטוינ לש היגולונכטה סיסבב

 תועצמאב .די-בתכ חוניעפ תרוטקטיכרא

 בתכ תא תוהזל קר אל ןתינ ,וז היגולונכט

 םירויא םגרתל םג אלא שמתשמה לש דיה

 -יתכ רחאל ."םייקנ" בשחמ יווקל םיווקו

 ףיקהל אוה תושעל םכילעש לכ בתכמה תב

 - עצמאב טעה םע ץוחללו לוגיעב ותוא
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 ןושארה ק6זפסחט| פופוזט] ₪555ז0חז 'ש'אה ילטיגידה רזועה

 ,טולקי אוהש םיחיטבמ לפאב .ןוטוינ ארקיי לפא לש

 .וב טברשל וצפחתש עדימ לכ חלשיו רדסי ,דבעי

 בשחמב ללמל דיה בתכ תא םגרתי ןוטוינ

 לכ לע ,טמרופב בתכמה לכ תא ןגראי םגו

 ךיראת ,הרבחה וגול ,ויקרפ ישאר

 םג ולכות .החיתפ תרתוכו

 ידי לע בתכמה תא רומשל

 תחת קיית" הדוקפה תביתכ

 לולכי ןוטוינ ."םיטקיורפ

 -משי רשא ,םינוש םינוקייא

 -עהו םש םושיר :תודוקפכ וש
 רפסל ,יקסע םינותנ סיסבל ותרב

 םע ףרוצמ ,םינמז חולל וא םינופלטה

 וילע השקה ,לוגיעב בתכמה תפקה .ךיראת

 םכל רשפאת ןוקייא לע טעה םע השקהו

 -מה ,סיכ םדומ תרזעב בתכמה תא חולשל

 -מוטוא וחלשיי םיסקפ םג .ןוטוינל רבוח

 ."ןועמשל ססקפ" :הדוקפה םע תיט

 םכחה רזועה

 וחתופ ןוטוינ לש היגולונכטה יביכרמ

 הבוט תרושקת רוציל ידכ ,הלועפ ףותישב

 ,םיקית :םיירשפאה םיביכרמה לכ ןיב
 םירפסמ ,םירויצ ,םינותנ יסיסב ,םיצבק

 לעופ רושיקה .עוציב תודוקפו םיכיראת

 :טירפ לכל תויוות תדמצה תועצמאב

 ,ןופלט רפסמל "ןופלט רפסמ" תיוות

 ,"רויא" .תויוות ןכו ,"תבותכ" תיוות

 ולאל ולא םיטרפ רושקל ורשפאי ,"הפמ"-ו

 .ךרוצה תעב םתוא ףולשל ןכו
 םע םיירהצ תחורא" :טפשמה םושיר

 -חל ןוטוינל הארוה הווהת "ישיש םוי יפיצ

 ףולשל ,יפיצ םשה תא םינותנה סיסב שפ

 -טקלאה םינמזה חולב ותוא רומשלו ותוא

 -נזה רבעב םא .בורקה ישיש םוי דיל ינור

 ,העש לש תושיגפכ םיירהצ תוחורא םת

 .השיגפל העש ביצקהל םג עדי ןוטוינ

 רשא ,הדימל תכרעמ םע חתופ ןוטוינ

 םא .ןורכיזב ןתוא תרמושו תולועפ ההזמ

 -כב "מ"-ו "ל" תויתואה תא םירבחמ םתא
 -צה תא שפחל דמלי ןוטוינ ,םכלש דיה בת

 .הנוכנ הרוצב ותוא םגרתלו הזה דמ

 ךסמה ירוחאמ
 ייח לע הלקמה ,היגולונכטה ירוחאמ

 םיביכר םידמוע םישמתשמה

 דבעמ אוה םהבש ירקיעה .םיינרדומ-רפוס

 ₪156 הלמה שוריפ .8א1 610 ₪156 םשב

 (8600066 1תפוזטס:וסת 568 6יסחוקטזומפ)

 .תמצמוצמ תוארוה תכרעמ בושחמ ,אוה

 תולע :םיבר םירופיש וגשוה הז םגדב

 למשח תכירצ ,הכומנ רוציי

 .רעזוממ לדוגו הכומנ

 461610 ₪156 בבש

 לוהינ תדיחי ללוכ

 םג קפסתש  ,ןורכיז י
 ןדבא ינפמ | הנגה

 .םינותנ

 דיתעה לש דיתעה

 -ייה ספ תא אצי אל ןיידע ומצע רצומה

 -יי העיצמ רבכ הרבחה םלוא ,לפא לש רוצ

 םהניב :השדחה היגולונכטל םימוש
 -עה ומשריי ובש ,ינורטקלא ןוטוינ סקנפ
 -ישרת ,ללמ "הקני" סקנפה .תונויערו תור

 תביתכ רשפאיו דיב ועצובש ,םירויאו םימ

 -צמאב סיפדהל ןתינ היהיש ןבומ .םיבתכמ

 .בתכמ לכ ותוע
 רפס לכ ןוסחאל ןוטוינ ןופלט/סקפ

 -פסמ תנזה .ןוטוינ לע יטרפה םינופלטה

 לע סקפ חולשמ ןכו םמושיר ידכ ךות םיר

 תא חלש" :ןונגסב טושפ טפשמ םושיר ידי

 ."שּובל סקפה
 -פל עדיש ,םיטקטיכראל םושיר סקנפ

 -סונ ןכו םייסדנהו םיילכירדא םילמס חנע

 רייצל לכוי טקטיכראה .תויטמתמ תואח

 -כות לשו רתאה לש ינושאר םושיר םוקמב

 לכה - םיחטשה תא בשחלו ,המוקה תינ

 .ןוטוינה לע

 תוניצרב לבא
 תא תוותהל הייטנב העודי לפא תרבח

 אל ןיידע ןוטוינ .דורו לש םינווגב דיתעה

 יופצה האצוהה ךיראת ,וישכעל ןוכנ .ןאכ

 לש הדיחיה היגולונכטהו ,3 ץרמ אוה

 לש ןטק גוח ינפב הגצוהש ,ןוטוינ

 -כמ ךרדה .די-בתכ יוהיז לש איה ,םירשואמ

 -זל .הכורא איה יטנגילטניא רזועל דעו ןא

 ,ילאקס ןו'ג ,לפא תרבח אישנ לש ותוכ

 המ תא םייקל הטונ אוה הכ דע יכ ,רמאיי

 % .חיטבמ אוהש



 וו
 א -

 האצוהב םייזכרמה םיכילהתה דח

 תקירס ךילהת אוה תינחלוש רואל
 ךכ םשל .סופדל התאבהו הנומת

 בשחמ ,קרוס ,הנומת השורד
 -תול - טושפ רופיס הרואכל .טלפ יעצמאו

 ,הקירסה תנכותב "קורס" רותפכ לע םיצ

 -אל ,ךסמה לע הנומתה תא רזחשמ קרוסה
 בשחמב הנומתה תא םירמוש ןכמ רח

 ,לק עמשנ .יוצרה ךמסמב התוא םיבלשמו

 לכ טעמכ .תרחא עדוי הסינש ימ לכ םלוא

 תיעוצקמ תוברעתה שרוד ,ךילהתב בלש
 האצותה תא לבקל תנמ-לע ,שמתשמה לש

 תא ןיבהל שמתשמה לע .רתויב הבוטה

 שומישה תונורקע תא ,הקירסה ךילהת
 -הו תונומתה שוטיר ךילהת תא ,םיעבצב

 הלטמ .סופדה ךילהת תא ןכו עבצב לופיט

 -אקס :שדח עוצקמ רצונ המשלש ,תבכרומ
 קרוס טסירנאקסה .(563הה67ו8ז) טסירנ

 -מו התוא טשרמ ןכמ רחאלו ,הנומתה תא
 -ותה תא לבקל ידכ ,ךרוצה יפל התוא ןקת

 הנה ?ןקתל שי המו .רתויב הבוטה האצ
 -ית שורדל תולולעש ,תונוכת לש המישר

 ההכ וא ידמ ריהב) הפישח :המאתהו ןוק

 ידמ "הלוחכ" הנומת) םיעבצ ןוזיא ,(ידמ
 םינווג ,םינבל םינווג ,(ידמ "המודא" וא

 -תל ץוחמש םיעבצו "םיתמ" םיעבצ ,םיהכ

 לע םיארנש םיעבצ) טלפה יעצמא םוח

 .(הספדהב רוריבב ואצי אל םלוא ךסמה

 ?הנומתהמ קלחב קר םיעבצ יוניש םע המו
 -יתו ,הנומתה לא םירדגומ םיעבצ אובייו

 לע בוט אצת הנומתה םאהו ?03ו₪ו ינוק
 -ור ונאש המ םאה ,ללכבו ?קירבמ ישמ ריינ

 אציש המ תמאב אוה ךסמה לע םיא
 וניא רופיסה ,םיאור םתאש יפכ ?הספדהב

 לוכי אל הסונמ טסירנאקס ףאו טושפ
 אוהש םייונישה יכ ,דימת חוטב תויהל

 אוהש יפכ קוידב הספדהב ואציי ןכא ,עציב
 .ןווכתה

 .-.ורמאו ₪0 ואב

 םשב ילארשי אוה הדסיימש ,8 תרבח

 -תשמה רובע הדובעה תא התשע ,יזרא יפא

 לופיטל הלועמ הנכות םע האציו שמ

 -קיעהו 6896|ו6| תארקנ הנכותה .תונומתב
 (םיחתפמה) ונחנא .קירבמו טושפ אוה ןור

 םיגוס ינימ לכמ תונומת לש גולטק רוצינ

 1993 סראמ שוטניקמה םלוע

1 
 -חמב ואצמיי תונומתה .םיעבצ ינימ לכבו

 ,ןכל .תרבוחב ףרוצת ןהלש הספדהו בש

 ךסמה לע הנומתה תא האור שמתשמה

 האצי איה דציכ תוארל םג לוכי אוהו

 שיש תרחא הנומת חקינ םא ,ןכל .הספדהב

 ומיאתיש ךכ עצבנ םינוקיתה תאו הנקתל

 תויהל םילוכי ונאש ירה ,5₪ לש הנומתל

 תחנומ איה יכ ,הספדהה תאצותב םיחוטב

 תונומת שוטירו ןוקית לש וז הטיש .ונינפל

 םוגרתב וא "םשוו טץ 66(₪6ת60" תארקנ

 ונדיבש חיננ ."האוושה יפל הכירע :ישפוח

 .אוהשלכ דרשמב המלוצש השא תנומת

 תימינפ הרואת ןה ןאכ תובושחה תונוכתה

 רחבנ .םיטלושה םיעבצהו ןואינ רואב

 הנומתב 63606( לש תונומתה רגאמ ךותמ

 חילצנ םא ."תידרשמ" הנומת :ירק ,המוד

 -ייש ךכ ,ונלש הנומתב םיעבצה תא תונשל

 ,6)686( לש רגאמה תנומתבש םיעבצל ומד

 6₪66ז תנכות
 ןירותסמה
 בצב לופיטהו

 -תה יכ הבוט האצותב םיחוטב תויהל לכונ
 גולטקב תספדומ רבכ 68006( לש הנומ
 .ונינפל תחנומו

 תואיצמה רופיש

 תותפל ונל תרשפאמ 686068 תנכות

 ועצובי הבש ,"הדובע תנומת"כ הנומת
 רגאמ ךותמ תיתאוושה הנומתו םייונישה
 -פתב תללוכ הנכותה .6ג6ווטו לש תונומתה

 -תה .תושורדה תולועפה בור תא דחא טיר

 טירפת-תתב העיפומה ,הנושארה הנוכ
 איה 760]% טירפתבש אט

 -וצ ונלש הנומתה םא .(הפישח) םאקספטזש

 הרואת יאנת םע ךושח דרשמב המל

 ןווג םע ההכ הנומת לבקנש ריבס ,םיבולע

 .(ןואינה תורונמ לבקתמה) קרקרי-בוהצ

 -ומתה תא ונינפב גיצת =אקספטזט-ב הריחב

 ךילהתמ

 ונילע .םינוש הפישח יבצמ הששב ונלש הנ

 < ךשמה

 ןולח

)1 

 תא םיופשמ

 הנומתה

 תילאמשה

 תועצמאב

 תאוושה

 תנומתל

 לש רגאמה

0 

 .ןימימ

 תא האיצומ 6
 הקירסה

 אדוול תרשפאמו
 ילב אל םלוא .טלפה יעבצ תא
 טייבגמ 20 תספות הנכותה - ריחמ
 אגא טייבגמ 8 / ץלמומו ןורכיז

 יטפוא לועפתל .ילמ



 32 דומעמ ךשמה

 תנומתל וללה תונמתה תשש תא תוושהל

 הפישחל עיגהל תוסנלו 68606( לש רגאמה

 תששמ תחאב םירחובש רחאל .המוד
 -סרג שש הנכותה גיצת בוש ,תויורשפאה
 -ישחה תמר לע תוססובמה , תופסונ תוא
 דע רוחבלו ךישמהל ןתינ ךכ .ונרחבש הפ

 -הה תניחבמ ןוצר תעיבשמ הפישח לבקנש
 ןתינ ,ליבקמב .רגאמה תנומתל הלש המאת

 תועצמאב םג הפישחה תמר תא תונשל

 "60|סז איה האבה הנוכתה .הזזה רותפכ
 הנוכת תועצמאב .(םיעבצ ןוזיא) 91866"

 לבקתהש ,קרקרי-בוהצה ןווגה תא הנשנ וז
 -סרג שש גיצת הנכותה .ןואינה תורואמ
 -לוצ וליאכ ,ונלש הנומתה לש תונוש תוא

 בוש .םינוש םירטליפ השש תועצמאב המ

 רגאמה תנומתל ונלש הנומתה תא הוושנ

 .רתויש המכ הילא ברקתהל הסננו
 ןבלה תא ןקתלו ךישמה לכונ וז הרוצב

 ,םייניבה יעבצ תא ,רוחשה תא ,הנומתבש
 ןכו תושגדההו םיללצה ,טסארטנוקה

 .תיללכ תוריהבו םיעבצ לש היוור

 -בצו םינווג תונשל תרשפאמ םג 6306

 רשפא ךכ .הנומתה ךותמ םיקלח לש םיע
 תוינבגעל קר רתוי "יח" םודא ןווג תוושל

 -מות םג הנכותה .תוקרי לס לש הנומתבש

 םיעבצ אוביי תרשפאמו ץגהוסח6 יעבצב תכ
 .הנומתה ךותל ולא

 טלפל המאתה

 םיעבצ חווט םייק סופד ךילהת לכב

 הזה םיעבצה חווט .קיפהל לגוסמ אוהש
 הקורסה הנומתבש ,ןכתיי .68חו01 ארקנ

 ץוחמ םילפונש ,םיעבצ ואצמיי ונלש
 שי ןכל .טלפה יעצמא לש 080ו₪ו-ה חווטל

 ולעש ריינה גוסל םג הנומתה תא םיאתהל

 המאתה תרשפאמ 639616( תנכות .םיסיפדמ
 -אב 08חוטו יעבצ לש תינדי וא תיטמוטוא

 תא תרתאמה תדחוימ "הקעזא" תועצמ
 ןולחב .6ג₪81-ל ץוחמש םיעבצה

 טלפה יעצמא גוסב םירחוב "הקעזא"ה
 סופד ךילהתב 5ו/07 הפוצמ ריינ ,המגודל)

 ,הקידב רותפכ לע הציחל ידי-לע .(טספוא

 תועצמאבו חווטל ץוחמש םיעבצה ושגדוי

 הנומתה תא ןקתל ןתינ ,"תושיגר" רותפכ
 -וי םיעבצהש ךכ ,(היוורה תנטקה ידי-לע)

 .םיאתמה חווטל ורזח

 -יבשל םייונישה לכ תא ונעציבש רחאל

 ונילע ,הנומתה תא ונרמשו וננוצר תוע
 תדרפה רובע ץבוקה תונוכת תא עובקל

 גוס ,(ילוכו ₪05, 1תם) טמרופ :םיעבצה
 (078ץ - 60 ק0ת6ת1 ₪0 08  ,טלפה
 עבצב םירופא תפלחהל ₪6ק!800006ה0)

 םיעבצה תויווז תמאתה ,יתימא רוחש

 עובקל ידכ ,םיחמומ תויהל ךרוצ ןיא .ילוכו

 -זוע םג הנכותהו תובושחה תונוכתה תא
 תונכומ "לדחמ תרירב" תועיבקב תר

 -סמב בולישל הנכומ הנומתה ,והז ..שארמ

 .הספדהלו יפוסה ךמ

 תופסונ תונוכת

 תנכותב רתויב תוליעיה תונוכתה תחא

 .50קז ץבוק רוציל תורשפאה איה
 תולועפה לכ תא ןורכיזב רמוש הז ץבוק

 ךכ ,תמיוסמ הנומתב הנומתב ונעציבש
 הנומת םע ךילהתה לע רוזחל ךרטצנ םאש

 ההז ןפואב לפטל ונילעש הרקמב וא) המוד

 היהי אל (רוקמ ותואמ תונומת רפסמב

 טושפ .הנומת לכב ךילהתה לע רוזחל ונילע
 הילע םיליעפמו השדחה הנומתל םיארוק

 רוזחל עדת 696]ו6ז תנכות - 561ק(-ה תא
 הסרגה תא ונינפל גיצהלו םינוקיתה לכ לע

 .תמלשומה

 ךותחל םג 61)686-ה תועצמאב ןתינ

 הלדוג תא תונשל ,התוא בבוסל ,הנומת

 תללוכ םג 61)686 .הלש היצולוזרה תאו

 תונוכתב בשחתהל עדויה ,הקירסל קשממ

 .ונלש יפיצפסה קרוסה

 הנותחתה הרושה

 -דהה תרבוחו הלעפהל דאמ הלק 616

 -יהמב שמתשמה תא הליבומ תילגנאב הכר
 םג יאדכ .תומישרמ תואצותל תולקבו תור

 -ועש ,תניוצמה הבוגתה תוריהמ תא ןייצל
 -חמ םומינימ םע .קווסוספוסק לש וז לע הל
 רזע-דבעמ םע 11 החפשממ שוטניקמ בש

 שמתשהל ץלמומ) 841 טייבגמ 4 ,יטמתמ

 -קה ןנוכה לע טייבגמ 20-כו ,(טייבגמ 8-ב
 4 לש תמצמוצמ הסרג ןיקתהל ןתינ) חיש

 -תשמל הדעונ אל 68606( תנכות ,(טייבגמ

 ינועבצ בתכמ חולשל הצורש ,יתייבה שמ
 םלוא .םיל רבעבמש ודידיל תונומת םע

 -וה יתבל ןיוצמ ןורתפ הווהמ טלחהב איה

 םש) םוסרפ ידרשמלו תינחלוש רואל האצ

 םיווהמ םניא ובשחימ תמצועו ןורכיז

 -קמ הרשכה תואצוהב תכסוח איה .(היעב
 -מתשמל םג עבצל השיג תרשפאמו תיעוצ

 שוטירב ןמז תכסוח איה .םיסונמ אל םיש
 תנוכתל תודוה ,תונומת

 -חהו .הלש 56זוקווחַפ-ה
 החיטבמ איה - לכמ בוש

 -צה - עבצב \צפתאצס
 לע  םיאורש | םיעב

 םילבקתמ םג ,ךןסמה

 .הספדהב
 לש המלש | הליבח

 ליבשב ער אל - תונוכת

 .תחא הנכות

 ןולת םע 6226061 ןולח

 תביתו 6

 .ץבח(סמ6 יעבצ
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 ."םינוקית" ינפל תינושארה הנומתה
 .ןוכנ אל םיעבצ ןוזיאו הכומנ הפישח :תויעב

 ש"- ->-=-<
 קרקריה ןווגה - םיעבצה ןוזיא ןוקית רחאל

 .לוחכה ןוויכל הטּוה
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 אל וילאש םוקמל
 םלועמ שוטניקמ עיגה

 לש תינדיתע הליבחב העיגמ ,ךסמ תבירצ תענומה ,816ז ססז< תנכות

 תא השבכש תינוידבה היזיוולטה תרדיס ךותמ םיכסמ םע 5זסז 6%

 .םכלש ךסמה לע וישכע .70-הו 60-ה תונשב הקירמא

 רדנלשירפ יבג

 לש  תחלצומ תנוכתמה ל

 תרבח לש םימדוקה ךסמה-יכסוח
 -יבח התע תגצומ ₪6%16ע 685

 .א(וטז כגזא לש השדח תיללח הל

 -דוקה הליבחב םג רתוי םיפי םילּודומ שי

 וא ,יפויב רבודמ אל ןאכ םלוא ,םהלש תמ

 -ודמ ןאכ .עוציבה ןפואב וליפא וא םוכחתב

 -קירמא ינוילימ לש םמולחל תונעיהב רב

 (םילארשי יפלא המכ לש חוטב ינאו) םיא

 הבהאו ינוידבה עדמל ,ללחל הפיאשה -

 -ומהו תוכוראה היזיוולטה תורדסמ תחאל

 .591 זס; - תירבה תוצראב רתויב תוחלצ

 ?51ט0ז 1:66 הז המ

 -וידב היזיוולט תרדס איה "קרט ראטס"

 -נה ,התווצו "זיירפרטנא" תיללחה לע תינ

 תולובגב םישדח תומלוע רוקחל םיחלש

 ונעדוותה תירוקמה הרדסב .ןוציחה ללחה

 קופס רטסימ ,הניפסה דקפמ ,קריק ןטפקל
 -לניב םיסופיט דועו ,ןקלוו בכוכמ ורזוע -

 .ךשמה רוד שי רבכ םויכ .םינוש םיימוא

 ךתואיקב תא ןחב

 4ו6ז לש תינכדע הסרג תללוכ הליבחה

 הניאו 7.1 הלעפה תכרעמל תמאות - גז%
 םלוא .םיליגרה םיטיניאה םע תשגנתמ

 -לוכ הליבחה .רקיעה םה םמצע םילּודומה

 רתוי םיבלשמה ,םינוש םילגדומ 19 תל

 .תירוקמה הרדסהמ תולוק 70-מ

 58 אופן תא םג םיללוכ םילּודומה

 ןכו ,םטזאוטע לש ןושארה ךסמה ךסוח -

 הגוצתלו תיארקא הגוצתל םילּודומ ינש

 םע ,ןכ-םא ,ונראשנ .םילּודומ לש תפפוח

 לש ריצקת הנה .ירמגל םישדח םילודומ 6
 :םהמ המכ

 יאשונב יללכ תועידי ןחבמ - וחג] חאג

 תולאש רופסניא לע תונעל םכילע .הרדסה

 םא .היזיוולטב ורדושש הרדסה יקרפ פל

 לע .תיללחה הימהקאל ולבקתת ,םתחלצה

 םייטמרד תולוקב בשחמה ביגמ הבושת לכ

 .הניפסה תווצ לש תורעהבו

 -פה תא רזחשמ הז ךסמ - יומה] זס

 -פק לש ולוק .הרדסב קרפ לכב רזוחה חית

 לש תוחילשה תרטמ תא ריבסמ קריק ןיט

 זיירפרטנאהו ללחה עקר לע זיירפרטנאה

 טעמכ ,בוט) רואה תוריהמב הסט המצע

 .(רואה תוריהמ

 ךפוה םכלש גצה התע - ק|גח6והזע 8

 גיצמו קופס רטסימ לש בשחמה תדמעל

 תא ,היצרדפל םיעודיה םיבכוכה לכ תא
 -ותנהו םיבכוכה .םהילע םינותנהו םמש

 הרדסב וגצוהש ולאל םימאות םינ

 .תירוקמה
 םירישכמו םילכ תורשע - 5601( 58

 -יודמ םימישרתב ןאכ םיגצומ הניפסה לעש

 .םיהדמ טוריפב םיראותמו םיק
 ןועש םיארנ דציכ םתיהת - 5זוק

 תדיחי וא קופס לש ראדרה ,הניפסה
 לעש םינוש םיגצ 8 וגצוי םכינפל ?רוריקה

 .םיירוקמה םהיתולוק לע ,הניפסה
 ,הנומת גיצמ וניא הז לּודומ - 50067

 הליבחה לש תולוקה לכ תא עימשמ אלא

 .ףצרב
 היצמינאב עיפוי קופס רטסימ - 500%
 תועצמאב םירזומ םימצע ןוחבי ,הקילדמ

 רוח םכל השעי ,ולש דיזוססז66ז-ה רישכמ

 .םכלש ךסמה לע לייטיו רזייל ןרק םע גצב

 -מה םילגדומה דחא והז - 76 /1138ו0ח
 טירסת גיצמ אוה .הליבחב רתויב םילוע

 ,םלוצמה קריק ןיטפק לש ובוכיכב םלש

 ןאכלו ןאכל לכתסמ ,ואסכ לע בשוי רשא

 תפלחתמ הנומתה .ותווצל תוארוה רדשמו

 דבוע םיעונמה רדחב יטוקס תא הגיצמו

 הניפסה לש ירקיעה גצה תא ןכו ןנולתמו

 .ללחה תא הנופה

 ..דוע שי ,עגר

 -תל תויורשפא רפסמ תומייק לּודּומ לכב

 -בגומ יתלב ןה תויורשפאה לכה ךסבו הגוצ

 בלשל םג ןתינ .ךסמה לע םתגוצתל תול

 הנועבו תעב םילּודומ רפסמ ךסמה לע

 .יתימא שמשימ רוצילו תחא

 םפרצלו הליבחהמ תולוק תחקל ןתינ

 -עהל תונכות תועצמאב) תכרעמה תולוקל

 5080025ץצ% תועצמאב וא תולוק תרב

 סיפדהלו ךסמה תא םלצל םג ןתינו (

 ,תולוקה .םילּודומה ךותמ תונומת

 -וע ,םינותנה רשועו תונומתה ,םיעבצה

 רתויב הבוטל תיחכונה הליבחה תא םיש

 -ותחהו םיפפועמה םירטסוטה ואצי זאמ

 ,ךסמ-ךסוח ותויהל רבעמ .םיקחשמה םיל

 -טה תרדס לא קתרמ עסמ אוה ג וטז ג ז%

 יתקספה ןמזמ רבכ ינא .5ו8ז 766 היזיוול

 ירישכמ לכ תא רוקחל יתרבעו דובעל

 518ז תרודהמל הכחמ ינא וישכע .הניפסה
 % .ךיתסא - 16 אטאז 06ת6ז 10

 1995 סראמ שוטניקמה םלוע 0



 ?ףוקש הז ףוקש המכ

 דציכ" :הרזומ הלאש יתלאשנ המ ןמז ינפל

 קז660880-ב םיוסמ עבצ רוציל רשפא

 םגפ ונאצמ ,ילוא ,ןאכ ."?תופיקש 30%-ב

 -שפא ןיא ,ןכבו .וזה תיראלופופה הנכותב

 תורישי עבצ לש תופיקש עובקל תור

 -יסה תא ףוקעל רשפא לבא ,דנהירפ ךותמ

 -טלחה םא .קוסוסףתסק-ב שומיש ךות רופ

 -רעה תא םושרנ ,₪ז660880-ב עבצ לע ונ

 -ב םיזוחא) עבצה לש םיירפסמה םיכ

 -ישמ ,התע .(868-ב םירפסמ וא 6א[צא

 .והסוספתסק-ל הנפנ ,םיכרעה ונל םיעוד

 לש םיעבצה תטלאפב רחבנ ,שדח ךמסמב

 ,עבצה יכרע תא הב עבקנו קסוס%הסק

 ךמסמה תא אלמנ ./166080-ב ונמשרש

 תדוקפ תועצמאב ,ונרחבש ,עבצב שדחה

 םכינפל .86:/ טירפתב ₪11-ו 56160 ||

 ןייצמה ,רותפכ םע החיש תבית חתפית

 -יקשה תא דולקנ הבו (0ק86ווְע) תּופיקש

 -צה תא ,ןכ םא ,ונלביק .(30) היוצרה תופ

 -יגדה ילכ תרזעב ,םוגדנ וישכע .יוצרה עב

 -רנו ונלביקש עבצה תא ,פושוטופ לש המ

 םיכרעה תא .םיירפסמה םיכרעה תא םוש

 עבצה תרדגהב ץבשל לכונ וללה םיקיודמה

 .ת1600850-ב

 קדוב אלל חוויר תקידב
 םיכורא םיכמסמ תביתכב הצופנ תועט

 ינפל רתוימ חוורו םיחוור ינש תדילק איה

 רתאל לק דימת אל .קיספ וא הדוקנ ןמיס

 .םילמ 1,000 לש טסקט ךותב רתוימ חוור

 אצמ" תדוקפב םישמתשמ - טושפ ןורתפה
 -ותל םירומ .םילילמתה דבעמ לש "ףלחהו

 ידי-לע) םיפוצר םיחוור ינש רתאל הנכ
 -מו (המיאתמה הביתב םיחוור ינִש תשקה
 ידי-לע ,בוש) דחא חוורב םתוא םיפילח

 -פב .(המיאתמה הביתב דחא חוור תשקה
 םתרתפ ,ךמסמה לכל תחא הפלחה תלוע

 -וור רותיאל .םיחוורה רותיא תייעב תא

 ,הדוקנ וא קיספ ינמיס ינפל םירתוימ םיח
 דחא חוור שיקנ :הטיש התואב שמתשנ
 דחא חוור דועו (קיספ וא) הדוקנ וירחאלו

 -לב הדוקנ שיקנ ,הפלחהל הביתבו .וירחא

 .חוורו (קיספ וא) דב

 שוטניקמל לקשמ ירמוש

 תשרב רבוחמ וניא םכלש בשחמה םא
 ךוסחל םילוכי םתא ,םירחא םיבשחמל

 לע םכלש הדובעה תא ץיאהלו ןורכיזב

 ,קורזל רשפאש ,םיטירפה הנה .בשחמה

 :רעטצהל ילבמ

 :תובחרהה קיתב
 םכניאש ,תוספדמל םירביירדה לכ תא 6

 .ןהב םימשתשמ
 תרשפאמה ,תכרעמ תבחרה - 1 ₪

 .םינותנ יסיסבל השיג

 -יציל תורבחתה רשפאמ - ₪וו6ז1'ג]א 8

 .106ז6[ תא

 תשר תבחרה 8

 םיצבק ףותיש תבחרה 6

 \קק|05\הזס

 :הרקב תוחול קיתב

 תשר ₪

 תוצובקו םישמתשמ 6

 ףותיש תועיבק ₪

 םיצבק ףותיש תרקב 6

 (הב שמתשמ וניא דחא ףא) הפמ ₪

 -רעמה ,בשחמה לש שדחמ הלחתה רחאל

 .רתוי הריהמו רתוי "הזר" היהת תכ

 ?עצמאה הפיא
 םיטירפהמ קלח איבהל תויורשפאה תחא
 שמתשהל איה ,₪ז660886-ב ,ךסמה עצמאל
 -וא .(חוורה שקמ תועצמאב וא) דיה ילכב

 םיטירפה לכ תא םקמת אל וז הלועפ םל

 תא איבהל הבוט הטיש .ךמסמה עצמאב

 -פה ףצר איה ךמסמה עצמאל םיטירפה לכ

 :אבה תולוע

 תדוקפב םיטירפה לכ תא םירחוב 6
 (לכה רחב) 5660

 (רסה) 6: תלועפ םיעצבמ 6

 רוציקב וא) ₪ וח \/וחשסש-ב םירחוב ₪
 (0סזוזח8ח0+%/ םישקמה חול

 (ףרצ) קש תלועפ םיעצבמ ₪

 .ךמסמה זכרמב ומקומי םיטירפה לכ

 לסקיפ -לסקיפ
 -ירפ תזזהב תכמות הניא ףד-בר תנכות
 תכרעמ ?המ זא .לסקיפ לש םיקחרמב םיט

 ןתינו ,ךכב תכמות שוטניקמ לש הלעפהה

 .ףד-בר ךותב תאזה הנוכתב שמתשהל םג
 הנה ."הלק השיג" הרקבה חול אוה חתפמה

 .לסקיפ-לסקיפ עונל הלקה ךרדה
 60 400+0ק0ו0ה+ :םישקמה בוליש
 השיג" הרקבה חול תא ליעפמ 51ו1/1+6168

 -ילצ ףצר עמשיי םג ,הלעפהה תעב ."הלק

 .הלוע םיל
 םיצחולו ,וזיזהל םיצורש ,טירפב םירחוב

 הלועפ .ירמונה םישקמה חולב 0 שקמ לע
 רחאל .טירפה לע רבכעה תא "תלעונ" וז

 ישקמב םישמתשמ ,רבכעה תזזה אלל ,ןכמ

 8 שקמ :הזזה ישקמכ ,םיירמונה םירפסמה
 הזזהל 4 שקמ ,לסקיפב הלעמ ןוויכב הזזהל

 תא ררחשל שי םויסל .האלה ןכו הלאמש

 םג םא .5 שקמ לע הציחל ידי-לע רבכעה

 טושפ ,"הלק השיג"ב שומישה תא םתמייס
 עמשיי .םישקמ בוליש ותוא לע בוש וצחל

 הרקבה חול תלועפו ,דרוי םילילצ ףצר
 % .קספות "הלק השיג"

 הנושאר הסיגנ
 רדנלשירפ יבג

 דנהירפב תיופיקש

 חוויר תקידב

 תבשחוממ הטאיד

 דנהירפ לש עצמאה

 לסקיפב עונל דציכו

 ףד-ברב

 31 19953 טראמ שוטניקמה סלוע



 עצבמ
 40006 לש ירוקמ 051501 ,300 א 300 6קו לש הספדהב היצולוזר .יתימא רוחש םניח בתכ-בר סע ה : ) ו 6 9% : תורחת אלל תוכיאב הקיפרגו ללמ הסיפדמ 0א15-ק5 410 תיראלופופה רויילה תספדמ
 םע .םעפ לכב - קלח ללמו תיתוכיא הספדה וחיטבי ,הנבומ 40006 קש 18090077
 תועש וזבובת אל סג ,הקדב סיפד 4 לש הספדה תוריהמו טייבגמ 2 לש ימינפ ןורכיז
 סינבומ ד'ץטפ 1 םיטנופ 85-מ תלבקתמ תיברימ תושימגו .תספדמל תורקי הנתמה
 |  תיטמוטוא ההאמ וליפא איה .הדובע תונחתו חוא 65 ,שוטניקמל ינמז-וב רוביחו
 |  םיצורש םעפ לכב םיגתמ תונשל ךרוצ ןיאש ךכ ,הספדהה החלשנ בשחמ גוס הויאמ
 .רחא בשחממ הספדה חולשל

 .תישומישו ךרע תרקי הנתמ סג ולבקת זא קיפסמ אל הז לכ םאו
2 | / 

)6/\5-55 0 

 ל"כשחה זרכמב התכז

 600 6ק1) הלש ההובגה הספדהה תוכיאל רבעמ .תרושקת תותשרל תיטנגילטיאה תספדמה איה 018 5
 8081 קסידל תורשפאו טייבגמ 32 דע ןורכיז תבחרה ,סקלפוד תויצפוא ,םיטנופ 39 ,(600 א . /..-

 ,0א15-ל תידוחייה ,(?זסושח תיגולונכט .תורחת אלל הספדהו דוביע תמצוע תקפסמ איה ,הנבומ
 -פדמכ ,תויביסנטניא הספדה תודובע םירשפאמה ,תספדמב הנכותו הרמוח תבלשמ
 הספדה רשוכב הקדב םיפד 17 הסיפדמ איה .המיהדמ תוריהמב ,תיתימא תשר תס
 -תא ררחשת איה ,תאז סע דחיו .םינש ינפ-לע תונימאבו ...שדוחל םיפד 50,000 לש
 םיקשממה לכשכ ,תשרב יטמוטוא יוהיזל תודוה תלברוסמ לוהינ תלועפ לכמ םכ

 - לכה אל הזש ןבומכ .שמתשמה תוברעתהב ךרוצ אלל - תינמז-וב םיליעפ תשרב
 .סירלוד תואמ יוושב תונכות ולבקת תספדמה סע דחי

6(/\)% 5 
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 630661 כזגוע 111 16661 קז650חו5 ,0716%6 (218ק) 11[ :תועצומה תונכותה |!

 , עו (א/₪1וג98%6'1:ח8) תולטמ יוביר תבלשמה ,תינכפהמה 0 תיגולונכט לע איה םג תססובמ 0/1685 0
 2 תוספדה רות לוהינו םיצבקה לש ליבקמ דוביע ךות םיבשחמ רפסממ עדימה תטילק לוהינ םע
 תידוחיי 60 תיגולונכט - 015 860 ימאות" םלוז םייוקיחמ ורהוה .ימינפ
 ,ימינפ ןורכיז טייבגמ 12 ,3 דע ףד לדוגל ,600 א 600 0קו הספדה תוכיא .0א18-ל

 סלשומ ןורתפל התוא םיכפוה םירחא סיבשחמ ןווגמו 6 ,שוטניקמל תומיאת

 8 תוריהמב הסיפדמ איה .תורבחו םילעפמ ,סופד ינוכמ ,םוסרפ תורבח ,םיאקיפרגל

 םע .הנבומ 0051501106 1.6461 27ו ארה-הגמ 25 ריהמ ₪150 דבעמ סע ,הקדל םיפד

 ףיסוהל ,טייבגמ 32 דע ןורכיזה תא ביחרהל ןתינ - לודגל ולכות םג תאוה תספדמה

 .תותשרה יגוס לכל תרושקת יסיטרכו 56סטזוזע סיטרכ ,טלק ישגמ ,חישק ןנוכ

65 0 

 2.83=51 לש רלוד רעשל דומצ ,מייעמ ללוכ וניא ריחמה*

 ביבא-לת 46 ינמהנ רזייל תוצרעמ ג.א.מ
 03-5601327 :סקפ ,03-5600650 :לט .רזייל תוטפדמל םיחמומה
 04-5417878 :לט .הפיח 24 הילצרה 'חר ,ןגמיא :ןופצהו הפיחב ץיפמ
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 שוטניקמ םע תורכיה

 ?שוטניקמב םירחוב םישנא הברה ךכ-לכ עודמ

 /\סס16 6?סתרקט16ז, 16.



 .תוטושפ תוביסה
 ךכב המ לש ןיינע איה שוטניקמ תנקתה

 רוביח .דובעל דימ ליחתהלו הספוקה ךותמ שוטניקמ בשחמ איצוהל סילוכי םתא

 בגבש םירויצל םילבכה לעש םירויצה תא םימיאתמ - דאמ לק אוה םיקלחה לכ

 הלעפהה תכרעמ תא חישקה ןנוכה לע םכרובע ונקתה וליפא .םירבחמו ,שוטניקמה

 םייסרפ הפרגש ,שומישל הלק הלעפה תכרעמ - תירבעב 5ץ5ו6חו 7.1 ונלש תמדקתמה

 םכילעש לכ ,םכלש שוטניקמל קרוס וא תספדמ רבחל םיצור םתאשכו .םיבר

 ההזמ שוטניקמה !והזו למשחל רבחל ,בשחמל לבכב סתוא רבחל אוה תושעל

 .וילא רבוחמה דויצה תא תיטמוטוא |

 תמלשומ תכרעמ ח
 סע וא הנבומ גצ סע םכילא עיגמ שוטניקמ

 טושפ ,םינוש םיכסמל רבחתהל

 ןיא .שוטניקמה בגל לבכ רוביח ידי-לע

 ואדיו סיטרכ ןיקתהלו תונקל ךרוצ

 .דחוימ
 אקפ6 ןנוכ םג שי שוטניקמ לכב

 תלוביקב סינוטילקת ןנוכ ,5טקסזכתצס

 ,שוטניקמ ינוטילקת םע קר אל דבועש ,ההובג

 וחפסוצ5 ,א15-0005 לש סםינוטילקת סע סג אלא

 *.(025/2-ו

 ,(5ח181] (>סחוקטוסז 5ע5ו6חו 1ח(67206) 5051 תאיצי שוטניקמל

 סיננוכ ,(02-א01) םירוטילקת ייננוכ ,םיקרוס רבחל םסכל תרשפאמה

 .םכלש שוטניקמל ףסונ יפקיה דויצו םיחישק

 תשר תריציל וא תספדמ רוביחל ,תיתרדס 1.0041141% תאיצי שי שוטניקמ לכלו

 .דחא לבכ רוביח ידי-לע טושפ ,אקמו6ד'9]א

 שוטניקמ םע דובעל לק

 תויומד הליכמ הבתכמה .הבתכמה ארקנ שוטניקמה ךסמ לע הדובעה רוזא

 אוצמל םיפצמ םתייהש םירבד תוגציימ רשא ,םינוקייא תויורקה ,תונטק תורילואמ

 םילכו תוספדמ ,םינוטילקת ,םימושיי ,םיכמסמ - םכלש תיתימאה הבתכמה לע

 לע לקמה רבד ,ולאה סינוקייאה םע תורישי דובעל םכל רשפאמ שוטניקמ .םירחא

 ףותישו םכלש םיצבקה ןוגריא ,ןוטילקת תקתעה ,םושיי תחיתפ ומכ תולועפ

 .סירחא םישנא סע סכלש הדובעה

 ובש ,םוקמה .ריינ תסיפ ומכ הארנ םתבתכש חייודה .םירכומ םייומיד םע דובעל םכל רשפאמ שוטניקמ

 .םירתוימ םירבד קורזל ליבשב לבז חפ וליפא שי .םיכמסמ קית ומכ הארנ ,םכיתודובע תא םירמוש סתא

 רתויב םאותה בשחמה והז

 ןנוכ ,המגודל .תורוצ ןווגמב \/ופ605-לו /88-205-ל םימאות שוטניקמ יבשחמ

 ,א15-05 לש םינוטילקתמ אורקל לוכי ,שוטניקמ לכ םע אבש ,\קס16 5 66

 .םהילע בותכל ןכו 05/2 לשו \/!ח00ו/8 לש

 \15- יצבק חותפל םכל תרשפאמ .גסס16 לש 6 6 שוטניקמה תנכות

 ולכות ,המגודל .םתיא דובעלו ,שוטניקמ ימושיי ךותמ תורישי 16087 5

 ךות ,א[ו6ז50₪ 5א66] ינורטקלא םינותנ ןויליג לש 158-005 תסרג תא חותפל

 ,שוטניקמל 111070508 5א066] ומכ ,שוטניקמל ינורטקלא סינותנ ןויליג תנכותב שומיש

 .שוטניקמל 1.0005 1-2-3 וא ([ם8 6

 לש 5086 תנכות סע םכלש שוטניקמה לע 15-05 ימושיי צירהל םג ולכות

 לש אטחש6 וא (0ז3086 \[!0ז0 תרבח לש 14086386 סיטרכ ,1ת518ח18 501טזוסמ8

 שוטניקמה ימושיי םע דחי ,ךסמה לע ןולחב ועיפוי םה .\ז805/ 5086 תרבח

 .םכלש

0 
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 .ינוציח 4 קק16 50261216 ןנוכ םע סוע6800% 12110 יבשחמ שוכרל ןתינ *

 המכ םיהדמ ,לכ תישאר
 .שומישל לק אוהש
 ישיאה בשחמה אוה שוטניקמ
 רתויב ירלופופהו רתויב רכמנה
 .סלועב
 םיבשחמ רתוי הרכמ .גקמ16 תרבח
 הרבח לכמ סלועה לכב םיישיא
 רתוי .(0ו080-מ רתוי .תרחא

 החלצהה תא ןיבהל ידכ .18א-מ
 תא ןיבהל ךירצ ונלש תוריכמה לש
 אוה שוטניקמ .ונלש םיבשחמה
 ,המצוע-תבר תיביטרגטניא תכרעמ
 המ לכ תא תנתונה ,שומישל הלק

 .רתויו - בשחממ שורדל רשפאש
 (תורוצת) תויצרוגיפנוקב ךרוצ ןיא
 צירהל ליחתהל ידכ תובכרומ
 שמתשמ קשממב ךרוצ ןיא .ותוא
 תודוקפ ריתסהל ידכ קר ךבוסמ
 וניא אוהו .תובכרומ 5
 טושפ אוה .רחא דחא ףא הקחמ
 םיצור סתאש יפכ דובעל סכל ןתונ

 .דובעל

 םיפידעמ םישנא רתוי
 תונולח ינפ לע שוטניקמ
 אוה - שוטניקמ םיפידעמ סישנא

 לק קר אלש ,בשחמכ גרוד
 בשחמכ אלא ,וב שמתשהל

 .וב שמתשהל סיפידעמ סישנאש

 גרדל םילוכי עדימ תוכרעמ ילהנמ

 -מ רתו: בוטכ שוטניקמה תא

 5 לש סחיב 1/107050 \/ 05

 לש הכוראה המישרה סלוא ,1-ל

 תלבקמ שוטניקמה תונורתי
 תא סירקוסשכ קר תועמשמ
 ,םיצורמה תוחוקלה ינוילימ

 שוטניקמ יבשחמב סישמתשמה

 יתבב ,םהלש םיקסעב ,סוי לכב

 .סהיתבבו םהלש רפסה

 .תוטשפו המצוע אוה ןורתיה

 ןורתיה .םירפסמב ןומט ןורתיה

 .שוטניקמ אוה

 1.12. [ץסוטסז 6 תרבח
 רקסב האצמ ;,;,,5
 םייקסע םישמתשמ יכ ,ינכדע
 016 תא וגרד
 ןושארה םוקמב (?סזוו קוץ
 .חתוקלה ןוצר תועיבשב



 .תולבגומ יתלב תויורשפאה
 הרטמ לכל םימושיי
 ולכותש סוחת לכב טעמכ שוטניקמל סימושיי םימייק סויה

 תונויליגל ,םילילמת דוביעל םימושיימ לחה .וילע בושחל

 ךוניח ,תונובשח תלהנהל דעו סינותנ יסיסבו םיינורטקלא

 אוצמל השק סכל היהי ,השעמל .בשחוממ בוציעל םימושייו

 הנשמ אלש רמוא הז .שוטניקממ םימושיי רתוי צירמש ,בשחמ

 םכל עייסל לוכיש שוטניקמב סושיי םייק ,תושעל סכילע המ

 .הדובעה תא עצבל

 ,םישדחה םימושייה דומילב רקי ןמז זבזבל וכרטצת אל םג

 םע - םיחונ םיטירפתב תודוקפ םיקפסמ שוטניקמ ימושיי לכ יכ

 .םימושייה בורב סוקמ ותואב תומקוממה ,תוצופנ תודוקפ

 ,םירכומ תומש סע ,שומישלו הנבהל תולק ןה שוטניקמ תודוקפו

 .י'םייסיי-ו ייספדהיי ,ייקתעהיי ,יירוגסיי ,ייחתפיי ומכ

₪ 
|05 668 

 מל
 6705016 =א66|

 םושיי ואצמת םתא

 ךרוצ לכל שוטניקמב

 דוביעב לחה -

 ,ינוכסח םילילמת

 תונובשח תלהנה

 דעו תויפרג תונכותו

 יסנניפ חותינל

 האצוה ,םדקתמ

 תינחלוש רואל

 םּוגידל תונכותו

 .ידממ-תלת

 ו ורר

 6006 קח 6

 ןבטימב םכיתודובע תא ואריש םילכ

 בוליש ךות םיכמסמ תריצי לע לקה דימת שוטניקמב שומישה

 תרשפאמ קפ16 לש סיטנופה תליבח ,המגודל .הקיפרגו ללמ

 ידכ ,םינמיסלו הגוצתל ,ללמל סיטנופ ןווגמב שמתשהל םכל

 ךיחו61ץק6 םיטנופה תיגולונכט סעו .םכלש ךמסמ לכ רפשל

 ןה תויבקעו תומישרמ תואצות סכל וחטבוי ,תכרעמב תינבומה

 .הספדהב ןהו ךסמה לע

 תועצמאב סכלש הדובעב םייח חיפהל םילוכי וליפא םתא

 תרשפאמ (טוסאדוח6 ./גסכ16 לש תינשדחה (כטוסא1'וחו6 תנכות

 קיתעהל םילוכי םתא .השפנהו לוק ,ואדיו םע תולקב דובעל

 התואב םכלש תוגצמלו םיכמסמל (כטוסאד'וחו6 יילטרסי ףרצלו

 .הקיפרגו ללמ םיפרצמו םיקיתעמ סתא הבש הרוצ

 םיבוט םירשק ול שי
 ,\קק16731א תשרל תינבומ רושיק תלוכי םע אב שוטניקמ לכ

 רוביח ידי-לע טושפ תשרל שוטניקמ רבחל םילוכי םתא ,רמולכ

 לעש תוספדמב שמתשהל ולכות זא .ךומנ ריחמב 1.0681141א לבכ

 סיצבקה תא ףתשלו ינורטקלא ראוד לבקלו חולשל ,תשרה

 םיאתמ סג שוטניקמ .םירחא שוטניקמ ישמתשמ םע םכלש

 םילודג םיבשחמו ינימ יבשחמ ,א15-כ05 יבשחמ תשרל

 .(1/[הוח וגחו6)

 ףותיש ךפוהש ,ןושארה ישיאה בשחמה אוה שוטניקמו

 תשרל רבוחמ סכלש שוטניקמה סא .תיטרדנטס הנוכתל םיצבק

 ישמתשמ סע םיצבקו םיקית ףתשל סילוכי סתא ,גקק!619|א

 הנכות וא הרמוח לכב ךרוצ ןיא .תשרה לעש ,םירחא בשחמ

 לע עיפומ אוהו ,ףתשל סכנוצרבש ,ןנוכב םירחוב טושפ :םיפסונ

 .םהלש חישקה ןנוכה ומכ קוידב ,םהלש הבתכמה

 םכתא לודגל ידכ בצוע אוה
 םיפיסומה ,תורחא תורבח לשו 4586 לש סירצומ יפלא שי

 לכב היוצמה ,5051-ה תאיצי .םכלש שוטניקמל תופסונ תונוכת

 ןוויכמו .םכלש תכרעמל יפקיה דויצ רוביח לע הליקמ ,שוטניקמ

 ,הבחרה יסיטרכ לש סיגוס וליא תיטמוטוא ההזמ שוטניקמהש

 דוע רפשל דאמ לק ,וילא םירבוחמ ,רחא יפקיה דויצו תוספדמ

 .דיתעב םכלש תכרעמה תא רתוי

 םיחמומ תומגדהמ דומללו תויעדמ תוימדה תוארל ,תויקסע תוגצמב תופצל םילוכי םתא ךכ .םכלש בשחמה גצ לע לוקו ואדיו ,השפנהמ תונהיל םכל תרשפאמ ()וו16%7'זזו6



 ] (>-ו (?188510 שוטניקמ
 [.6 שוטניקמו 019%8ו6 שוטניקמ יבשחמ

 רשא ,תוינוכסח תוכרעמ עברא סיווהמ

 שוטניקמ .םיכרצ ןווגמ לע תונעל וננכות

 קפ16 ימינפ םינוטילקת ןנוכ ללוכ 0185810 זז[

 ףתשל סכל רשפאמה ,5ט טס

 םישמתשמש ,םירחא סישנא םע סינוטילקת

 \15- יבשחמ ללוכ ,םינוש םיגוסמ םיבשחמב

 תינבומ רושיק תורשפא ללוכ אוה .5

 אוה ולש בוציעה .לודג ןוסחא חטשו תשרל

 ותוא םיכפוה רשא ,יידחאב לכה" ןונגסב

 .דרשמלו תיבל סלשומ ןורתפל

 עבצ תגוצת ןתונ (001סז 0188816 שוטניקמ

 הסינכ ריחמבו יטקפמוק הנבמב האלמ

 .דחוימב התפמ

 תא םיביחרמ 1.011[ םגדו 1.01[ שוטניקמ

 תינבומ הכימת תפסוה ידי-לע תויורשפאה

 גוסב רוחבל ולכותש ךכ ,םיינוציח סיגצב

 ירלודומה בוציעה .םכילע ףדעומה גצה

 ןונכתב רתוי הבר תושימג עיצמ םהלש

 רשפאמ ימינפ הבחרה ץירח - םכלש תכרעמה

 סיטרכ ומכ ,1/6-ל תונוכת ףיסוהל םכל

 גצב ךמותה ,ואדיו סיטרכ וא ₪661 תשרל

 .לודג גצב וא ףסונ

 35910!6 1! שוטניקמ
 ,יטקפמוק ישיא בשחמב םיהובג םיעוציב םישפחמ םתא סא

 סתאש המ קוידב אוה :\קקו6 א[3סוחזספ]ו 61235810 1[-ש ריבס

 גצ - שוטניקמ לש תויסאלקה תונוכתה תא בלשמ אוה .םיכירצ

 תורשפא ןכו :גקק6 5טק6זוט6 סינוטילקת ןנוכ ,הנבומ סורכונומ

 אוסוסזס!ג דבעמ לש םימדקתמה סיעוציבה סע - תשרל רושיק

 אוהו שומישל לק 0195800 1[ ,שוטניקמ יבשחמ לכ ומכ .0

 .םימושיי יפלא ירמ

 68030 ץרה-הגמ 16 דבעמ 6

 .טייבגמ 10-ל הבחרה תורשפא םע ח4₪ טייבגמ 4 8

 80 וא 40 לש ימינפ חישק ןנוכ ,הססופ 5טסזסזוטס ןנוכ ₪

 .טייבגמ

 .א(ססו613|< תשר תנכות ,הנבומ 6|13|1.068 רוביח 8

 תואיצי ,ספ תאיצי ,505| תאיצי ,תויתרדס תואיצי יתש 8

 .לולכ ןופורקימ .ילוק טלפ/טלק

 תלגועמ הרוצב בצוע 4ןןק[ש לש שדחה רבכעה

 רתוי לודג רותפכה .דיה ףכל האלמ המאתהל

 ימדקה הביקעה רודכו הרירג לעו הציחל לע לקמו

 רתוי תונידע תועונת עצבל ולכותש ךכ בצוע

 .תולקב



 :0!ו| שוטניקמ
 .תירלּודומ עבצ תכרעמ אוה ;גקק16 א/[8סוח105] 1.0 ז[

 ואדיוב הכימתהו - סיגצ לש ןווגמ ךותמ רוחבל סילוכי םתא

 1.0 1[ שוטניקמ .ואדיו סיטרכ שוכרל ךרוצ ןיאש ךכ ,תינבומ

 א[בסוחוסצ 60]סז ו8ק18ע גצ לע םיעבצ 256 דע גיצהל לגוסמ

 ג קק!ס 16 סיטרכ ומכ ,תויורשפא ןווגמ ףיסוהל ןתינ .יצניא 14 לש
 רובע םימייקה ,םימושייה יפלא תא צירהל סכל רשפאמה)

 .םוח6חו6( תשר סיטרכ וא (/\קק16 166 יבשחמ

 68030 ץרה-הגמ 16 דבעמ 6

 .טייבגמ 10-ל הבחרה תורשפא םע 4% טייבגמ 4 6

 80 וא 40 לש ימינפ חישק ןנוכ ,הססו6 5טספזסזוטפ ןנוכ 6

 .טייבגמ

 .גסס!6ד 3!א תשר תנכות ,הנבומ !.18|068|א רוביח 8

 ףסונ הבחרה ץירח 6

 תאיצי ,גספ תאיצי ,505| תאיצי ,תויתרדס תואיצי יתש 6

 .ילוק טלפ/טלק תואיצי ,ואדיו-טלפ

22 

 ססוסוז 035516 שוטניקמ
 /\קטו6 .עבצ התע ףסונ ,אקפ16 לש ירלופופה שוטניקמל

 תונוכתה לכ לש תונורתיה תא לצנמ [/[86וה108] 00010 6

 גיצהל םכל רשפאמ אוה ,ןכ לע רתי .שוטניקמ לש תויסאלקה

 ףסונ הבחרה צירח .ולש הנבומה ינועבצה גצה לע םיעבצ 256 דע
 קוס 16 סיטרכ ומכ ,תויורשפא ןווגמ ףיסוהל םכל רשפאמ

 רובע םימייקה ,םימושייה יפלא תא צירהל םסכל רשפאמה)

 ,יידחאב לכהיי ןונגסב ולש יסאלקה בוציעהו .(ספ16 16 יבשחמ

 .םוקמל םוקממ תולקב ותוא לטלטל רשפאמ

 68030 ץרה-הגמ 16 דבעמ 6

 .טייבגמ 10-ל הבחרה תורשפא םע ₪4(/ טייבגמ 4 6

 160 וא 80 ,40 לש ימינפ חישק ןנוכ ,אססו8 5טססזטזוט6 ןנוכ ₪

 .טייבגמ

 .הססו6ד |א תשר תנכות ,הנבומ !.18|068|< רוביח ₪

 ףסונ הבחרה ץירח 6

 תואיצי ,אספ תאיצי ,505| תאיצי ,תויתרדס תואיצי יתש 6

 .ימינפ ןופוהקימ ,ילוק טלפ/טלק

| 0% 
 ו

 ו

 ו.סווו שוטניקמ
 וקב רתויב ינוג-ברהו רתויב קזחה אוה .גקק16 \/[גסוח(ספה 1.0 1

 דבועה ,68030 :ולש דבעמה .שוטניקמ לש 51וחו-1.וח6דה יבשחמ

 סינתונ יטמתמ רזע-דבעמל היצפואהו %רה-הגמ 25 תוריהמב

 דוביע תושרודה תולטמל סיכירצ סתאש ,תונוכתה תא סכל

 ףסונ הבחרה ץירחו ולש ההובגה ןוסחיאה תלוכי .יביסנטניא

 .םילדג םכלש סיכרצהש לככ לודגל 1.0 11[ שוטניקמל סירשפאמ

 א[גסוחזספה גצ ללוכ ,םיגצ ןווגמב תינבומ הכימת ללוכ סג אוהו

 .יצניא 16 לש \1הסומזספמ 6סוסז [כוכ18ע גצו קסזוזהוו [כו8ק]ץ

 68882 יטמתמ רזע-דבעמ ,68030 ץרה-הגמ 25 דבעמ 6

 (ילנויצפוא)

 .טייבגמ 36-ל הבחרה תורשפא םע 4 טייבגמ 4 6

 160 וא 80 ,40 לש ימינפ חישק ןנוכ ,הססופ 5טספזזוטפ ןנוכ ₪

 .טייבגמ

 .א(ססו6ד 8!א תשר תנכות ,הנבומ !.18|068|א רוביח 6

 ףסונ הבחרה ץירח 6

 תאיצי ,גספ תאיצי ,505| תאיצי ,תויתרדס תואיצי יתש 6

 .ילוק טלפ/טלק תואיצי ,ואדיו טלפ

 רובע ןהו םילילמת דוביע רובע ןה תילאדיא הריחב אוה 1.611[ שוטניקמ

 גצ ומכ ,םילודג םיגצב תינבומ הכימתל תודוה ,תינחלוש רואל האצוה

 6 01ס+ גצ וא אלמ דומע גיצמה ,/1061ז0%] סוסו 1210

 .'ץניא 16 לדוגב כ15ק10ע



 ( 6מ0118 שוטניקמ
 דומעל םיננכותמ 06648 שוטניקמ יבשחמ

 םתא םא ןיב .רחמו - םויה םכלש םיכרצב

 םא ןיב ,הלודג הרבח ילהנמ וא םיאמצע

 םיקסע ישנא וא םיסדנהמ ,םירוספורפ םתא

 םיכרצל סיאתי רשא ,06ח₪8 שוטניקמ שי -

 .םכלש

 רובע ילאדיא אוה 1[טא שוטניקמ

 הבחרה תויורשפא סרובעש ,םישמתשמ

 סע אב אוה .הנושאר תופידעב תואצמנ

 דרפנ ץירחו אטפוטפ הבחרה יצירח השולש

 ,(יאמ סיטרכ ול ףיסוהל ולכותש ךכ ,איאמל

 סיטרכ וא ואדיומ תונומת תטילקל סיטרכ

 חטש תא לידגהל ידכ ,ףסונ גצ רוביחל

 לידגהל םכל רשפאמ םג אוה .םכלש הדובעה

 ןנוכ תפסוה ידי-לע ,םכלש ןוסחאה חפנ תא

 םיטילקת ןנוכ ,(00-80ַאְ) םירוטילקת

 .יטפוא ןנוכ וא יוביג פייט ןנוכ ,םיפילש

 6507ו 06ת₪18 610 שוטניקמ יבשחמ

 רשא ,םייקסע םישמתשמל סימלשומ

 תמלשהל בושחימ תמצוע םישרוד

 יסיטרכ םיכירצ םניא סלוא ,םהיתודובע

 .סהלש תכרעמל תפסותכ ,םידחוימ הבחרה

 םיעוציב קפסמ 68040 הלורוטומ דבעמ

 .םינותנ לש יביסנטניא דוביעל םיריהמ

 רזע-דבעמ ללוכ 66₪18 650 שוטניקמ

 יעוציב לש רתוי הלודג הצאהל ,יטמתמ

 ,הנבומ ושש( םע אב אוהו תכרעמה

 לש וזמ 10-יפ הלודג תוריהמב עדימ חולשמל

 6507ו 00008 610 שוטניקמ ..4םס16181א ילבכ

 ןכו ספ יגצ לכב תינבומ הכימת סע םיאב

 הבחרהה יצירח .8/64-ו 64 יגצ ןווגמב

 םכל סירשפאמ ןוסחאה חפנו ולש םיימינפה

 תונוכת ןווגמ תפסוהב תיברימ תושימג

 .םכלש תכרעמל ןוסחא יעצמאו

 וועא שוטניקמ

 לע המצוע תבר הידמיטלומ תלוכי ביצמ /\קפ16 180101058 [[צא

 דבעמ ,צרה-הגמ 32 תוריהמב 68030 :ולש דבעמה .םכלש הבתכמה

 תא סכל ונתי 32% לש ןומטמ ןורכיזו 68882 ולש יטמתמה רזעה

 םיחותינ ,רואל האצוה לש סיבכרומ םיטקיורפל השורדה ,המצועה

 וגסוחזספ ה גצ לע םיעבצ 256-ב ךמות 1[טא .תורחא תולטמו םייסנניפ

 .סיעבצ 32,000 תגצהל ונכדעל ןתינו י'צניא 14 לש 00]סז 2ו8ק8ץ

 גצל סיסיטרכ ףיסוהל סכל סירשפאמ אטפטפ הבחרה יצירח השולש

 הבחרה ץרפמ ללוכ [[צא שוטניקמ .תורחא תויורשפאלו תשרל ,ףסונ

 תלוביק לעב ןוסחיא יעצמא ףיסוהל ולכותש ךכ ,יצניא 5.25 לש

 םיפילש סיטילקת ןנוכ ,(0ס-אסַאְ) סירוטילקת ןנוכ ןוגכ ,ההובג

 .יטפוא ןנוכ וא (5ע00ט650)

 ןורכיז ,68882 יטמתמ רזע-דבעמ ,68030 ץרה-הגמ 32 דבעמ 6

 .326 לש ןומטמ

 םע (ןקתומ 4016 60 300ו םע טייבגמ 5) חג טייבגמ 4 6

 .טייבגמ 68-ל הבחרה תורשפא

 ,טייבגמ 230 וא 80 לש ימינפ חישק ןנוכ ,הססו6 5טקפזסזושפ ןנוכ ₪

 .ףסונ ןוסחא יעצמא תנקתהל םוקמ

 .א(סס|6ד 8!א תשר תנכות ,הנבומ !.18|068|א רוביח 6

 תאיצי ,א08 תואיצי יתש ,505| תאיצי ,תויתרדס תואיצי שולש 6

 .ילוק טלפ/טלק תואיצי ,ואדיו טלפ



 660115 610 שוטניקמ
 ,ריחמב רתויב חונה בשחמה אוה קק]6 1/1801108ה (6ח118 0

 עיצמ אוה ךכל תודוהו ,א!סוסזס!ג 68040 דבעמב שמתשמה

 .םייקסעה םישמתשמה רובע ללכה ןמ תאצוי דוביע תמצוע

 ףיסהל סכל רשפאמה ,הבחרה ץירח ללוכ 0601188 610 שוטניקמ

 ךכ ,ףסונ הבחרה סיטרכ וא יצניא 7 לש זאטמטפ סיטרכ

 סע תכרעמה תא סכמצעל בצעל םילוכי םסתאש

 וא - םוו6חו6 ומכ - תובחרומ תּושיר תולורשפא

 םילוכי םתא .בשחמל סירבוחמ סיגצ רפסמ

 ,יצניא 5.25 לדוגב ימינפ ןוסחיא יעצמא סג ףיסוהל

 סיפילש סיטילקת ןנוכ וא סירוטילקת ןנוכ ןוגכ

 ךמות 06018 610 שוטניקמו .ףסונ ןוסחיא חטשל

 .תורחא תורבח לש 5/04-ו /04 יגצ המכב ןכו 4קפ66 יגצ לכב

 יטמתמ רזע-דבעמ ,68040 ץרה-הגמ 20 דבעמ 8

 .(ילנויצפוא)

 םע (ןקתומ גססו6 60 300ו םע טייבגמ 5) חג\| טייבגמ 4 6

 .טייבגמ 68-ל הבחרה תורשפא

 וא 230 ,80 לש ימינפ חישק ןנוכ ,הסמו6 5טספזסזוצ ןנוכ 8

 .ףסונ ןוסחא יעצמא תנקתהל םוקמ ,טייבגמ 0

 תשר תנכות ,םינבומ =וחפזח6+-ו [ 1|068 3/6 ירוביח 8

 .גסס|6ד 8|א

 הבחרה סיטרכ וא 'ץניא ל לש \\טפטפ סיטרכל הבחרה ץירח 8

 .רחא

 ,ג08 תואיצי יתש ,505| תאיצי ,תויתרדס תואיצי יתש 6

 .ילוק טלפ/טלק תואיצי ,ואדיו טלפ תאיצי

 לש תינשדחה שו0זס 02 תיגולונכט תועצמאב

 תא תולקב ףיסוהל םילוכי םתא ,א000% תרבח

 תונומת ומלצ טושפ .םיכמסמל סכלש תונומתה

 ובש ,םוקמ לכבו תיתיבה המלצמה תועצמאב

 רוטילקת לבקל ולכות ,ש!וסזוס 612-ל םיחתפמ

 .םכלש תונומתה תא ליכמה ,00-תסמ

 660115 650 שוטניקמ
 ,תובכרומה תולטמב לופיטל בטיה דיוצמ 060018 650 שוטניקמ

 םסינותנ תונויליגמ - םייעוצקמ םסישמתשמ סישרדנ ןהלש

 תפילשל דעו הקיפרגב תבלושמ רואל האצוה ךרד ,סיינורטקלא

 צירח ,ולש זצטפטפ-ה יצירח תשולש .סינותנ יסיסבמ סינותנ

 השיג םכל םירשפאמ ,הנבומ טוח6חוסז רוביחו ףסונ הבחרה

 ולש ןוסחיאה תלוביק .תויורשפא לש בחר ןווגמל

 ,יצניא 5.25 לדוגב ימינפ ןוסחיא יעצמאל סוקמ תללוכ

 - םיפילש סיטילקת ןנוכ וא סירוטילקת ןנוכ ןוגכ

 דע לש ימינפ ןנוכ ליכהל לגוסמ אוה ,ךכ לע ףסונו

 ,תילמיסקמ ןוסחא תורשפא קפסל ךכו ,טייבהגייג 1

 תא ףפוצל ילבמ

 .ןנוכה חטש

 ןורכיז לוהינ תדיחי םע ,68040 ץרה-הגמ 25 דבעמ <

 םע 68040 דבעמ .8% לדוגב ןומטמ ןורכיז סיטרכו

 .(ילנויצפוא) הנבומ יטמתמ רזע-דבעמ

 .טייבגמ 136-ל הבחרה תורשפא םע חגו טייבגמ 4 6

 ,80 לש ימינפ חישק ןנוכ ,הססו6 5טססזסזוטפ ןנוכ 8

 ינש תנקתהל םוקמ ,טייבהגי'ג 1 וא טייבגמ 500 ,0

 .םיפסונ ןוסחיא יעצמא

 תשר תנכות ,םינבומ =זחפזחפז-| !.18|068|א רוביח 8

 .ג\סס|6ד 3|א

 תואיצי יתש ,505| תאיצי ,תויתרדס תואיצי שולש ₪

 .ילוק טלפ/טלק תואיצי ,ואדיו טלפ תאיצי ,8



 00902 שוטניקמ
 םיקפסמ 4קפ66 לש 00808 שוטניקמ יבשחמ

 לופיטל םישורדה ,תוריהמו תידוחיי המצוע

 םּוגידמ לחה - רתויב תובכרומה תולטמב

 דעו תיתוכיא רואל האצוהו ידממ-תלת

 יבשחמ בלב .סינותנ חותינו תונכות חותיפל

 ,68040 הלורוטומ דבעמ אצמנ 0 014-ה

 תמגוד ,תומדקתמ תויורשפא ללוכה

 תגוצתב הכימת ,ו0608 תשרל תורשקתה

 ןצטפוטפ-ו 5051 תסדנהו תצאומ ךסמ

 תוריהמב סינותנ תרבעהל םירפושמ

 תרשה תנכות םע ליבקמ שומישב .המיהדמ

 שמשל לוכי (08679-ה בשחמ ,קט6 6

 וא קסעה רובע יזכרמ הספדהו סיצבק תרשכ

 .םכלש הקלחמה



 טפְסזּג 950 שוטניקמ
 ,שוטניקמה יבשחמ וקב קזחהו ריהמה ,(0208018 950 שוטניקמ

 תשמח .רתויב םיינכדעה םייגולונכטה םישודיחה תא עיצמ

 ,תויצפוא ףיסוהל םכל םירשפאמ ולש אטמטפ תבחרה יצירח

 סע תורשקתהל סיטרכ וא ואדיומ תונומת תטילקל סיטרכ ןוגכ

 ולש םיימינפה הבחרהה יצרפמ תעברא .א[91ח1זג186 יבשחמ

 4קק16 ןנוכ ללוכ ,ןוסחא יעצמא לש ןווגמ ליכהל סילגוסמ

 יננוכ ,ההובג תלוביק ילעב סיחישק סיננוכ ,5טק6כ 6

 (כט0זּג 950 שוטניקמו .םיפילש םיטילקת יננוכ וא סירוטילקת

 תוכרעמב תורקי תויצפוא תווהמה ,תופסונ תובר תונוכת ללוכ

 סילוכי םתא .ואדיובו ₪ו6חו6ו-ב תינבומ הכימת ללוכ ,תורחתמ

 41 סעו ,4טק86 יגצ לכ לע רופא ינווג וא םיעבצ 256 דע גיצהל

 קק|6 00ןסז כוק19ְע יגצ לע סיעבצ ןוילימ 16.7 דע ,ואדיול ףסונ

 .יצניא 16 לשו 14 לש

 ,יטמתמ רזע-דבעמ םע 68040 ץרה-הגמ 33 דבעמ 6

 .8 לש ןומטמ ןורכיזו ןורכיז לוהינ תדיחי

 .טייבגמ 256-ל הבחרה תורשפא 8

 לש ילנויצפוא ימינפ חישק ןנוכ ,גססו6 5טקסזסזוטפ ןנוכ ₪

 .טייבהגי'ג 1 וא טייבגמ 400 ,0

 תשר תנכות ,םינבומ =(ח6זח61-ו .6|18|008 ירוביח 8

 .אסס!6ד ה|א

 .דבעמל רישי ףסונ ץירחו ,זאטפטפ הבחרה יצירח השימח 6

 ,גספ תאיצי ,505| תאיצי ,תויתרדס תואיצי יתש 8

 .ילוק טלפ/טלק תואיצי ,ואדיו טלפ תאיצי

 שוטניקמ יבשחמ

 םישמתשמ ו

 68040 ריהמה דבעמב

 .10101:010 לש

 0 ב
 ול . 9 ורדר

 ו

 0ש80זב 800 שוטניקמ
 ,הקפה תמרב סיעוציב קפסמ /אקק]6 \/136וח10%ב (2טה0ז8 0

 יגצ לכב תינבומ הכימת ללוכ אוה .ינחלוש שוטניקמ בשחמב

 16-ל הלוע עבצב הכימתה ,ואדיול ףסונ ₪1 סעו - 6

 21 גצב סיעבצ 2567ו ,'צניא 167ו יצניא 14 יגצב םיעבצ ןוילימ

 םיהובג תשר יעוציב תכפוה ₪וטחושו-ב תינבומ הכימת .יצניא

 אטפטפ יצירח השולשב שמתשהל ןתינ .תיטרדנטס הנוכתל

 וא טיב 24 לש יפרג הצאה סיטרכ ומכ ,תודחוימ תויורשפאל

 .ואדיומ תונומת תטילקל סיטרכ

 תדיחי ,יטמתמ רזע-דבעמ םע 68040 ץרה-הגמ 33 דבעמ 6

 .8 לש ןומטמ ןורכיזו ןורכיז לוהינ

 .טייבגמ 136-ל הבחרה תורשפא םע חגאו טייבגמ 8 6

 לש ילנויצפוא ימינפ חישק ןנוכ ,הססו6 5טקפזסזוטפ ןנוכ 8

 .טייבהגי'ג 1 וא טייבגמ 500 ,0

 תשר תנכות ,םינבומ =זחפזח1-ו 1 008/18! ירוביח

 .הססופד 3\א

 .אטטחטפ הבחרה יצירח השולש 6

 ,גספ תואיצי יתש ,505| תאיצי ,תויתרדס תואיצי יתש ₪

 .ילוק טלפ/טלק תואיצי ,ואדיו טלפ תאיצי



 סט 500% שוטניקמ

 םסשפז םססא 145 שוטניקמ
 יבשחמ וקל הסינכה בשחמ אוה עסוא6ז8ססא 145 שוטניקמ

 סילנחלוש סיבשחמ לש ואל הוותשמ ותמצוע .קס/6ז800א-ה

 לק אוה .תירוחא ראומ 5טק6חשופז סורכונומ גצ ללוכ אוהו סיבר

 .שוטניקמ ימושיי יפלא ץירמ אוהו ,שומישלו דומילל

 .68030 ץרה-הגמ 25 דבעמ 6

 .טייבגמ 8-ל הבחרה תורשפא םע ח4\/ טייבגמ 4 8

 80 וא ,40 לש ימינפ חישק ןנוכ ,הסס|6 5טקפזסזוטפ ןנוכ 6

 .טייבגמ

 .גססופד 6|8 תשר תנכות ,הנבומ | .13|068/א רוביח 6

 .םדומל דחאו ח4\ו-ל דחא - הבחרה יצירח ינש 6

 תואיצי ,גסַפ תאיצי ,505ו תאיצי ,תויתרדס תואיצי יתש 6

 .ילוק טלפ/טלק

 קסשסוזפססא 1656 שוטניקמ
 םינתינה ,רתויב םיבוטה סיעוציבה תא עיצמ 0/61300%א 6

 קג5816--ה גצ .עבצב תינבומ הכימת סע - קסוא6זטססא בשחמב

 סכל רשפאמ ךכו ,םיעבצ 256 גיצמ תירוחא ראומה ולש א[גוא

 םג עיצמ אוה .וכלת רשא סוקמ לכל עבצב סכתדובע תא גיצהל

 לע סיעבצ 256 דע םע דובעל ולכותש ךכ ,ואדיו טלפ תויורשפא

 ./04 יגצו 4506 יגצ ןווגמ

 .68882 יטמתמ רזע-דבעמ ,68030 ץרה-הגמ 33 דבעמ 6

 .טייבגמ 14-ל הבחרה תורשפא םע ח4\/ טייבגמ 4 6

 120 וא 80 לש ימינפ חישק ןנוכ ,אססו6 5טספזסזוט6 ןנוכ ₪

 .טייבגמ

 .סס!6ד 6|8 תשר תנכות ,הנבומ |.6|18|068 רוביח

 .םדומל דחאו 1\₪4-ל דחא - הבחרה יצירח ינש 6

 תאיצי ,גספ תאיצי ,505|! תאיצי ,תויתרדס תואיצי יתש 6

 .הנבומ ןופורקימ ,ילוק טלפ/טלק תואיצי ,ואדיו טלפ

 קסשפזפססא 160 שוטניקמ
 תויורשפאו םילועמ םיעוציב עיצמ שסוא6זמססא 160 שוטניקמ

 16 קפסמ ,תירוחא ראומה ,ולש 5טקסוזוצוצז גצ .ואדיול רוביח

 עיצמ סג אוה .הביהרמ הקיפרגו רורב ללמ סכל ןתונו רופא ינווג

 לע סיעבצ 256 דע סע דובעל ולכותש ךכ ,ואדיו טלפל תויורשפא

 ./04 יגצו 4קפ6 יגצ ןווגמ

 .68030 ץרה-הגמ 25 דבעמ <

 .טייבגמ 14-ל הבחרה תורשפא םע ּח4ג\/ טייבגמ 4 8

 120 וא 80 ,40 לש ימינפ חישק ןנוכ ,אססו6 5טקסזסזוטפ ןנוכ 8

 .טייבגמ

 .אססו8ד !א תשר תנכות ,הנבומ !.068/18|א רוביח 8

 .םדומל דחאו ₪4₪-ל דחא - הבחרה יצירח ינש 6

 תאיצי ,גספ תאיצי ,505| תאיצי ,תויתרדס תואיצי יתש 6

 .הנבומ ןופורקימ ,ילוק טלפ/טלק תואיצי ,ואדיו טלפ

 ססשסזםססא 180 שוטניקמ
 ימגד לש לגדה בשחמ אוה 70וא6זמְססא 180 שוטניקמ

 סע תירוחא ראומ 611%6-\8זמא גצ ללוכ אוה .קסש6ז800א-ה

 תא ,רתויב הבוטה ךסמה תנומת תא קפסמ ךכבו ,רופא ינווג 6

 ןתינה ,רתויב בוטה טסרטנוקה תאו רתויב םיבוטה סיעוציבה

 ךכ ,ואדיו טלפל תויורשפא עיצמ סג אוה .תרבחמ בשחמב

 ./6/4 יגצו 4קס16 יגצ ןווגמ לע םיעבצ 256 דע סע דובעל ולכותש

 .68882 יטמתמ רזע-דבעמ ,68030 ץרה-הגמ 33 דבעמ 6

 .טייבגמ 14-ל הבחרה תורשפא םע ₪4 טייבגמ 4 6

 120 וא 80 לש ימינפ חישק ןנוכ ,גסְסו6 5טקפזסזוטפ ןנוכ ₪

 .טייבגמ

 .גסס!6ד8|< תשר תנכות ,הנבומ 19|1.068|א רוביח 6

 .םדומל דחאו ₪4|-ל דחא - הבחרה יצירח ינש 6

 תאיצי ,אספ תאיצי ,505| תאיצי ,תויתרדס תואיצי יתש 6

 .הנבומ ןופורקימ ,ילוק טלפ/טלק תואיצי ,ואדיו טלפ



 ועבק רבכ ע0ש67200% שוטניקמ יבשחמ

 ,שומישה תולקב םישדח סיטרדנטס

 .תרבחמ יבשחמב תּוחונבו סיעוציבב

 תורשפאמ וללה תולקהו תונטקה תוכרעמה

 לכ .וצרתש סוקמ לכב דובעל םכל

 לק אלמ דומע בחורב גצ םע אב 0%

 ,יטרדנטס לדוגב םישקמ חול ,האירקל

 ףותישל תונבומ תונוכת ,הנבומ הביקע-רודכ

 רוביחל 5051 תאיציו תשרב רושיקלו סיצבק

 לש ולדוג ,תאז לכבו .יפקיה דויצ

 5.8 א 28.6 א 23.5 קר אוה ?0ש/6ז000א-ה

 .גייק 3-כ קר לקוש אוהו מיס

 סוטשז800% שוטניקמ יבשחמ

 רתויב םיחבשה ירוטע םה

 םלועב תרבחמה יבשחמ ןיבמ |[

 רתוי ורכמנ 1992 תנשב |[

 לכמ [סוע6800% יבשחמ

 רחא תרבחמ בשחמ

 ו ווןוי טו! ווומו]טוו



 קסושפזםססא מטס 210 שוטניקמ
 .68030 ץרה-הגמ 25 דבעמ 6
 .טייבגמ 24-ל הבחרה תורשפא םע חג טייבגמ 4 6
 גססו6 5טספזסזושפ ןנוכ .טייבגמ 80 לש ימינפ חישק ןנוכ ₪

 .ילנויצפוא ינוציח

 .הקס!6ד 3\< תשר תנכות ,הנבומ 1.0039/18|א רוביח 8
 .םדומל דחאו ₪\/-ל דחא - הבחרה יצירח ינש 6
 .תיתרדס האיצי ,ילמשח םאתמל האיצי ,הניגע רבחמ 6
 .ג"ק 1.85 ,מ"ס 21.5 א 27.5 א 3.5 ₪

 קסשסזםססא פטס 230 שוטניקמ
 .68030 ץרה-הגמ 33 דבעמ 6

 .טייבגמ 24-ל הבחרה תורשפא םע ח4\/ טייבגמ 4 6

 .טייבגמ 120 וא 80 לש ימינפ חישק ןנוכ 8

 .ילנויצפוא ינוציח הססו6 5טקסזםסזוטפ ןנוכ

 .ססו8ד 86 תשר תנכות ,הנבומ 1 6|18|068 רוביח 8

 .םדומל דחאו ח1\4-ל דחא - הבחרה יצירח ינש 8

 .תיתרדס האיצי ,ילמשח םאתמל האיצי ,הניגע רבחמ 6

 .ג"ק 1.85 ,מ"ס 21.5 א 27.5 א 3.5 6

 םטס \ווחוסססא שוטניקמ לש ירוחא טבמ

 תוחיטב לבכל ץירח

 תואיצי יתש

 תויתרדס

 םינוטילקת ןנוכ תאיצי

 12 ,.בראא]

 8681 תאיצי 4128 תאיצי

 ואדיו תאיצי

 12ושוסדה יבשחמ לש הניגעה ןקתמ -

 יבשחמל ןתונ - 121/01206% - --

 לכ תא סוטש 800% 120 ->

 .תינחלוש תכרעמ לש תויורשפאה ,



 שטס שוטניקמ תכרעמ
 לש המצועה תא םיצורש ,םישנאל
 לש תושימגה םע דחי ינחלוש בשחמ
 שטס שוטניקמ תכרעמ ,תרבחמ בשחמ
 .תומלועה ינשבש בוטה תא העיצמ

 שוטניקמ תכרעמ לש הבילב
 קסואסז8ססא-ה בשחמ אצמנ טס

 ,גייק 1.85 קר לקוש אוה .םטס
 תחקל ידכ קיפסמ לק אוהש ךכ
 68030 דבעמ .םוקמ לכל ותוא
 קיפסמ קזח ותוא השוע ולש
 םימייק .בושחימ תלטמ לכל
 ססש6ז300% :םסימגד ינש

 תוריהמב דבוע טס 0
 קסוש6ע1300%7ו \רה-הגמ 5
 תוריהמב דבוע טס 0
 לש טייבגמ 4 שי םהינשב .צרה-הגמ 3
 5טק6ז גצו ימינפ חישק ןנוכ ,א/\ א[
 .רופא ינווג 16 סע תירוחא ראומ ,ריהב

 תופסונה תויורשפאה תא וצרתשכ
 תא וסינכה טושפ ,ינחלוש שוטניקמ לש
 א[6וחז088-ה ךותל סאו 00% כטס"ה
 לש הניגעה תייגולונכט .פטס 06%

 ןיב הנימא הניגע תקפסמ קסועסוז] 80
 וגס: טס" ה ןיבל סאסא טסה
 ךסמ סע דובעל םילוכי םתא .כסא
 .אלמ לדוגב תדלקמ סעו לודג ינועבצ

 סילוכי םתא תולק התואב
 תוספדמל רבחתהל סג

 .םיתרשלו

 ג\/[גסות1050 כטס 0%

 קפ6 יגצ רפסמב ךמות
 יצירח ינש ללוכ אוהו

 סתאש ךכ ,אטפטפ הבחרה
 תא ףיסוהל סילוכי
 .םכל תויוצרה תונוכתה
 גקפ6 ןנוכ ללוכ םג אוה
 סוקמו ימינפ טקה

 סיכירצ סכניא סא .ףסונ חישק ןנוכל
 אוגסוםו06מ לש הבחרהה תויורשפא תא
 \וגסוחוספה כס לע ובשיח ,כטס 0%
 תא סירבחמ סתאשכ .א/ומוכססא
 םתא ,א!ומוסססא-ל ץסא6ז 800% כטס"ה
 ,םדומל ,ינוציח גצל ותוא רבחל סילוכי
 .רחא יפקיה דויצלו תספדמל

 וה

 ו



 /\קק16 תוספדמ
 וו ה6\/זוזסז ||
 אאא .\, לכל תרבחתמ [חו886\/ זוז 11 תוכיס תספדמ

 0 - ללמ הסיפדמ איה .אקפ16 לש ישיא בשחמ

 | תוכיא בצמב וא הטויט בצמב הקיפרגו
 םיפדל דחוימב המיאתמ איהו 6\1ז-[.ז7

 .םיפיצר םיכמסמלו םיפיצר

 'ץניאל תודוקנ 160 :היצולוזר 8

 הקדל םיפד 5 :תוריהמ 6

 ףיצר ריינ ,דידב ריינ :ריינב לופיט 8

 פאמ-טיב םיטנופ 4 :םיטנופ 6

 זץ זוז
 רוייל תוכיא תקפסמ 51/16\/זוזסז תספדמ

 ₪0 ; וידה תקרזה תיגולונכט .סיכ לכל ריחמב

 | וליפא איה .תולועמ תואצות תקפסמ הלש

 , 2 | לש השדחה עתוצסז-ה תנכות תא תלצנמ
 מ תרשפאמ רשא 01850816 - 6
 םע תספדמה ףותישו רופא ינווג תספדה
 הלדוגו גייק 2.2-כ קר תלקוש 51ץ16\/וושז-ה .םיבשחמ רפסמ

 .עצוממ ןולימכ

 'ץניאל תודוקנ 360 :היצולוזר 6

 הקדל םיפד 3 דע :תוריהמ 6

 םיפד 100 :ריינה שגמ לדוג 6

 דזטפדץספ םיטנופ 39 :םיטנופ 6

 | 8507\/ז!(0ז 601!56 0
 תנתינה ,תינוכסח תספדמ איה 67(1/\1.356 561601 300 תספדמ
 הלש ₪וח6קחהז תיגולונכט .םילילמת דוביעל הלועמ ,הבחרהל

 ללמ תוכיאו הדח הקיפרג תוקיפמ רופא ינווגב הספדה תורשפאו
 תא לצנל תנמ-לע ןורכיזה תא ביחרהל םג ןתינ .ההובג

 .תימוליצ טעמכ תוכיאב תונומת תקפהל שווסוס01866 תיגולונכט

 התוא ןכדעל ןתינ וא בחרומ ריינ שגמ סע םג בחרתהל ןתינ
 .הוטדיץפ6 םייטנופ תללוכ םג איה .1.8507\/ 1167 86160 300-ל

 , 'ץניאל תודוקנ 300 :היצולוזר ₪

 הקדל םיפד 5 :תוריהמ ₪

 םיפד 250 :ריינה שגמ לדוג ₪
 ד דזטפדץס םיטנופ 39 :םיטנופ ₪

 | 4507/ז(0ז 56606 0

 תוספדמל הסינכה תספדמ איה [ .450\/ו6ע 56166( 310 תספדמ

 ללמ סיפדהל םכל תרשפאמ איה .אקסו6 לש 203150ז10ז רזיילה

 הליבקמה האיציה .תונונגס ןווגמבו לדוג לכב ההובג תוכיאב

 שוטניקמ יבשחממ סיפדהל םכל תרשפאמ (79141161) הלש

 סםכל רשפאמ ריינב הלש םדקתמה לופיטה .%/גח00%5 יבשחממו

 עובקל ןכו םיפד 500 לש וא 250 לש ינש ריינ שגמ ףיסוהל

 .תספדמה שמתשת סםהמ הזיאב

 או\וס 29005 ₪156 :דבעמ 6

 'ץניאל תודוקנ 300 :היצולוזר ₪

 הקדל םיפד 5 :תוריהמ ₪

 םיפד 250 :ריינה שגמ לדוג ₪

 דזטפדץס8 םיטנופ 39 :םיטנופ 6

 קסזפסח| | .3506ז\(זוזסז אז ה

 , ק6ז80ה4] 1 4507( זז א 8 תספדמ

 7 =-ר* 46006 205150וקז םיטנופב תכמות

 ע ₪180-ה דבעמ .1יחג6דץק6 םיטנופבו
 הספדהו דוביע יעוציב עיצמ הלש

 .םיבכרומ סיכמסמ רובע םג - םיריהמ
 .תונטק הדובע תוצובקל וא םייטרפ םישנאל תילאדיא איה

 אווס 29005 ₪!50 :דבעמ <

 'ץניאל תודוקנ 300 :היצולוזר

 הקדל םיפד 4 :תוריהמ 6

 םיפד 70 :ריינה שגמ לדוג ₪

 דזטפדץס6 םיטנופ 60 :םיטנופ ₪

 630-ו 1 856ז\/זו160ז קס 0

 םיעוציבה סע אקפ16 לש רטיילה תוספדמ

 סישנאל תומלשומ רתויב םיבוטה

 תושרודה ,הדובע תוצובקל וא םייטרפ

 ל דא תוסומע תוספדה לש הלודג תומכ

 תוספדמ תא רבחל ןתינ .הקיפרג

 תשרל 6307 1 4867/1167 זס 0

 8 דע תוסיפדמ ןה .05 יבשחמו שוטניקמ יבשחמ לש תבלושמ

 6006-ב ,16106 םיטנופב תוכמותו הקדב םידומע

 תונורתי תא תולצנמ ןהיתש .ק001. 4+-בו 051801101 1.690] 2

 1 4507/06 קזס .תספדמ - 016 לש 010001466 תיגולונכט

 ,'צניאל תודוקנ 600 לש היצולוזרב סיפדהל םכל תרשפאמ 0

 שמתשהל וא ,םידקת אלל תוכיאב הקיפרגו תונומת תקפהל

 .חסוס(001806-ב

 .6000ק1 :תוספדמה יתשב תילמיסקמ היצולוזר

 גקכו6 6סוסז קזוחז6ז
 העיצמ 8קק16 0010ז ץזותושז תספדמ

 .ריבס ריחמב תיתוכיא עבצ תספדה
 הווהמה ,001סז8ץמס-ה תיגולונכט

 תמאתמ ,7.1 תכרעמ לש הבחרה
 המש ךכ תמלשומ עבצ תספדה
 םילבקמש המ אוה ךסמה לע םיאורש
 הספדהב
 תרשפאמו דיחג6ז'ץק6 םיטנופב תכמות איה .(ש/צ5זץס)

 .םיבשחמ רפסמ סע תספדמה ףותישו עקרב הספדה

₪ + 

 'ץניאל תודוקנ 360 :היצולוזר 6

 הקדל םיפד 3.5 דע :תוריהמ 6

 םיפד 100 :ריינה שגמ לדוג 6

 דזטפדץס8 םיטנופ 60 :םיטנופ 6



 שר

 \קק]6 יגצ
 \וג6וח%05ה 12-וחסה
 ווסחססהוזסהו6 כו5ס!ץ
 אולמ תא גיצמה ,ינוכסח ןבל/רוחש גצ

 לש ךרואה תיצחממ רתויו דומעה בחור

 .44 לדוגב דומע

 \ובסוהזספה קסוזזפו+ כוס!3ְץ
 סורכונומ גצ .44 לדוגב אלמ דומע גיצמ

 דוביע תודובע בורל ילאדיא אוה הז

 .תינחלוש רואל האצוה ימושיילו םילילמת

 ((ו3סוחזספה /6/ 3!150ץ)
 אוה 4קפ16 לש רתויב ינוכסחה עבצה גצ
 ורבחל ןתינש ,יטרדנטס 04 ןונגסב גצ
 הכימת תלוכי םע שוטניקמ לכל תורישי

 בבוסו-טסה ןכ ללוכ אוה ./04 יגצב

 .הנבומ

 \וגסוחזספה 6ס!סז ו5ס!3ְץ
 תמרו יצניא 14 ךיהתנוזסח תרפופש םע

 טרדנטסה והו ,מיימ 26 לש םיספ

 .דיחא דוקימלו םייח םיעבצל יתיישעתה

 .הנבומ בבוסו-טסה ןכ ללוכ אוה

 \ובסוח%זספה 16-וחסח

 6סוסז שופס|3ֶץ
 | | םייתימא סיעבצו לודג הדובע רוזא

 |  .תוכרעמל ילאדיאה גצל ותוא םישוע

 םיעוציב תולעב תוכרעמו תועצוממ

 יצנלא 14 ך'זוחווטסח-ה תרפופש .םיהובג

 | םיקפסמ מיימ 26 לש םיספ תמרו ולש

 | = .לכ ינפ-לע דיחא דוקימו םייח םיעבצ
 0 .ךסמה

 \ו96וח+ס5 21-וחסה

 6סוסז כופס|הֶץ
 חטש קפסמ קפ16 לש לגדה גצ

 ,םינותנ תונויליג רפסמל הגוצת

 הסירפב םידומע וא תולודג תונומת

 מיימ 26 לש םיספ תמר םע .הלופכ

 לכ ינפ-לע םייח םיעבצ קפסמ אוה

 .ךסמה

 הסס!6 60 300-ו גסמ!6 600 0
 וא 4סס16 602 150 סירוטילקתה ןנוכ תא םירבחמ סתאשכ

 שמתשהל םילוכי םתא ,םכלש שוטניקמל /קפ16 60 0

 חותפל ידכ 600-801 ירוטילקתב

 .תושדח תויורשפא לש סלש סלוע

 < םכל סירשפאמ 3007ו /אקפ16 0 0

 ,עדימ לש רשועל החונו הריהמ השיג

 ,תוידפולקיצנאו היינפה רמוח ללוכ

 | ,יקסע עדימ לש סינותנ יסיסב

 יפסוא ,הקיפרגו 0]וכ 4גח תונומת

 תונמא תוירפסו םייביטקארטניא דומיל ירמוח ,םיטנופ

 .הקיסומו

 הססו6 חח
 ְי הגסמו6 6ס|סז-ו
 ו 0
 ו ג סטו6 םיקרוסה םע
 רוציל םילוכ: סתא ,גקק!6 00]סז (002ת6568תת06ז7 ו 006501

 - לע ההובג תוכיאב תונומת

 0 5 שומיש ךות ,םכלש שוטניקמה

 , יט שא | .דחא בלש לש טושפ ךילהתב

 תוקירס םיקיפמ ולא םיקרוס

 עבצב וא רופא ינווג 256-ב םוליצ תוכיאל הבורקה ,תוכיאב

 .טיב 24 לש קמועב

 תא תכפוהה ,0/סוס הקירסה תנכות סע אב (02ת65698חת6ז קרוס

 תורשפאב רוחבל סילוכי סתא .שומישל דאמ לקל קרוסה

 לש תחא הציחלב תונומת קורסל ךכו תיטמוטואה הקירסה

 תועיבקה תא יטמוטוא ןפואב תרתאמ 0/0ו0 תנכות .רבכעה

 תרשיימ ,תקרוס איה ןכמ רחאל ,םכלש תספדמל תומיאתמה

 לש ןפ לכב טולשל סילוכי םתאש וא .הנומתה תא תכתוחו

 ,הכירעל המצוע-יבר םילכ תללוכ 0010 - הקירסה ךילהת

 0010 2.0 .הנומתה לש הנטקהו הלדגהלו בוביסל ,שּוטירל

 רפושמ שמתשמ קשממו עקרב דוביע ,עבצב הכימת הפיסומ

 .\קמ!6 60!סז 02ח6508006ז קרוס רובע

 תננווכתמ תימונוגרא תדלקמ
 תיווזב המאתהל סינתינה ,םיקלח ינשל תלצפתמ וז תדלקמ

 ,היגולויסיפל האלמ המאתה החיטבמ הז הדבוע .תולעמ 30 דע

 שמתשמ לכ לש םיישיאה הדובעה חטשלו הדובעה ילגרהל

 ירמּונה םישקמה חול .רתויב החונה הדובעה תחונת תלבקל

 .תיברימ תושימג רשפאמ ,היצקנופ ישקמ ללוכה ,ולש דרפנה

 םיקפסמ הפילשל סינתינ ,םיידיה יקרפ יאשנמ

 ,'"םיילגריי .םיידיל החונמ חטשמ

 תורשפאמ ,המאתהל תונתינה

 תיווז תא תונשל םכל

 1 הלוכ תדלקמה

 תמצוע ירותפכו

 םכל ונתי לוק

 תולקב טולשל

 ,לוקה תמצועב

 תריצעבו הטלקהב

 .הטלקהה



 לע היונב ונתחלצה"

 ,תושדח תויגולונכט

 םישדח תונורתפ

 "םישדח םיקסעו
 .גקסו6 תרבח אישנ ,ילאקס ןו'ג =

 .םכירוגמ רוזיאב /גפ016 ירצומ לש םישרומה םיקוושמה לצא לבקל ולכות םכיתולאשל תובושת

 מ"עב (1982 לארשי) הנכותו םיבשחמ עדי

 52511 ןג-תמר ,29 יקסניטוב'ז

 03-5754115 :סקפ 03-7521690 :לט



 תג לאומש |

 דנטסל הכפה ₪ז0900)60 תנכות

 ,לארשיב םייפרג םיבצעמ לש טר

 דובעל הננכות אל ללכש תורמל

 יביסמה שומישה .תירבעב

 -תמ ןימזה ןימיל לאמשמ תבתוכה הנכותב

 לע לקהל תוסנל םיילארשי םיתנכ

 םגו ₪ז66116טז6ש ודלונ ךכו ,םישמתשמה

 וללה תונכותה יתש םלוא .תהסא 6

 ירחא :הנכומה הרושה לש רושימב ודבע

 הביתכב ךורכ יוניש לכ היה ,בתכנ ללמהש

 לכב .ובור לש וא ,עטקה לכ לש שדחמ

 הרושה בחור תא תונשל וניצרש םעפ

 תפסוה םגו ,ללמה שבתשה ,תיפוסה

 -ב תירבעב הדובעה .דרטימ התייה םילמ

 םשש יפכ תישפוח התייה אל 68

 .זמרמ הנכותה

 92' "שוטניקמה םלוע" תכורעתב םלוא

 תא רותפל הרומא התייהש ,הנכות הגצוה

 -כל החיטבה פילפ .דחא פילפב וניתויעב לכ

 הנכות וז התייה וליאכ ₪1660900-ב בות

 תיארחאה ,"דוקניא" תרבח .הדילמ תירבע

 השדחה הנכותב התאר ,0/\86%ז68 לע

 לא הצא דימו ,הלש קושה חלפ לע םויא

 אוצמל ידכ ינורטקלאה טוטרישה ןחלוש

 האיציב הרחתמה תא םידקהלו ,הנעמ

 ץז6660 ₪ תונוכת

 םילמ תריבש 6

 תביתב תורישי ללמ דולקל ןתינ [-16600תו -ב

 תא תונשל ןכמ רחאלו =66]ו8ח0 לש ללמה

 ורבשיי םילמה לכ - ותרוצו ללמה חטשמ לדוג

 םע תיטמוטוא הנתשי ללמה הנבמו ןוכנה םוקמב

 ומכ קוידב) רמשנ רושייהשכ ,חטשמבייוניש
 .(ףד-ברכ ,דומיע תונכותב הדובעב
 אלמ רושוי 8
 םרוג היה ירבע ללמ לש אלמ רושיי רבעב םא

 תויעבו הנורחאה הרושה לש לאמשל רושייל

 שוג לכב רושייה ןאכ ,תורחא תורושב רושיי

 ,ןימיל רשוית הנורחאה הרושהו ,אלמ היהי ללמה
 .יוצרכ
 ףרצו רסה 6
 ז6600תג לש רתויב תובושחה תונוכתה תחא

 "ףרצ"ו "רסה" תודוקפ םע דובעל תורשפאה איה
 דולקל ןתינ התע .תורחא תונכות םע ףוקש ןפואב

 ,דומיעה תנכותב וא םילילמתה דבעמב ללמ

 וריבעהלו "קתעה" תדוקפב ללמה לכ תא קיתעהל
 לש ללמה תביתל הליגו "ףוצ" תדוקפב

 - ינשה ןוויכב םג תדבוע וז הלועפ 16606

 .תורחא תונכותל [:16608ח6-מ ללמ תקתעה

 ₪ש

 |  וגלוכי וישכע דע
 ן קר תכלל
68 

 ןאל תכלל רשפא
 םע םיצוהש |
 הנכות -- 66000
 | החיטבמש ,השדח

 |  הפשה תולבגממ
 .תירבעה |

 .רמגומ רצומ םע קושל

 ,תכרעמ תבחרה ,תז6660 ה - האצותה

 -ב תירבעב הדובעל אלמ ןורתפ תנתונה

 -ולחל הפוקש איה הדובעהשכ ,66 6

 בתכ וליאכ דבוע אוהו ,שמתשמל ןיט

 .תילגנאב

 -ב שמתשהל תרשפאמ | 6600חו

 ןוגכ) תפסות לכ אלל סוג

 -למ הכימתל (ז661160ז6ש וא הס

 ךותל הרישי הביתכ ללוכ - תירבעב הא

 .תינדי תורוש תריבשב ךרוצ אלל הנכותה
 בחורב יוניש לכ (886%\%/סז66 םע) רבעב

 לש הנוכנ-אל הריבשל םרג ללמה חטשמ

 ,אלמ רושייב ירבע ללמ חטשמבו ,םילמ

 לאמשל הרשייתה דימת הנורחאה הרושה

 עצמאב תורחא תורושו (ןימיל םוקמב)

 -הל םוקמב) לאמשל ורשייתה ללמה שוג

 ללמ דולקל וניצרשכ .(אלמ רושייב רשיית
 רובשל םיכירצ ונייה ,קז6608ח6-ב ףיצר

 א6וטזח תועצמאב תינדי הרוצב תורוש
 .הרושה תמייתסמש "ונשחינ" ובש םוקמב
 -עה תלועפ עצבל (הלילחו סח) וניסינ םא

 תנכותל םלילמת דבעממ ללמל ףרצו קת

 - ללמה לכ תא םילבקמ ונייה ,ז6 6
 תבחרה"כ העיגמה ,השדחה הנכותה .ךופה
 .וניוויק ולש ןורתפה איה "תכרעמ

 ?דבוע הז דציכ

 לש ללמה תביתב ללמ םידלוק
 ,ללמה תביתמ םיאצויש רחאל .תז66

 רושייו םילמ תריבש

 םידבוע אלמ
 .16060ת1 תחת

 רושייו םילמ תריבש רושייו םילמ תריבש

 סידבוע אלמ םידבש אלמ

 .=ז8600ת1 תחת ןוכנ

 (- | תא ררחשל
 פה םג םידבוע תו ישמתשמ |
 תחת ןוכנ |

600 

 -= 106 6008 עופש [!6009ה% שס 5%

6 

 ה 6660 ךססס קה

 רופיחח ₪

 ₪6%% 6(םח(ש 66/[ --* ))כנ
 תרח ₪009.

 ןוכנ
60 

 תחת

 ויהי גיצמ ז69020-ש חטשמב תויתואה
 לאמשמ גצוי ללמהו ןמצע לש יאר תונומת

 -שמב רוחבל אוה תושעל רתונש לכ .ןימיל

 ילכב יקפוא ךופיה וילע עצבלו ללמה חט

 תלועפ) ז6608ח6 לש (866860ו) "ךופיה"ה

 .(תימעפ-דח הניה ₪666 -ה

 ללמה לכ תא התע גיצי ללמה חטשמ

 תא תונשל ןתינ .לאמשל ןימימ ,תירבעב

 -תהב הנתשי ללמה הנבמשכ חטשמה לדוג

 (םירושייה לכ ללוכ) יטמוטוא ןפואב םא

 -והלו הלופכ הציחלב חטשמל סנכיהל וא

 .ונשפנ תוואכ תונשל וא ףיס

 רבעל רשקה

 תפוקתב דוע ונרציש ללמ חטשמ
 ךמסמה תא חתפנ םא ךפהתמ 38

 -יתפ רשפאל ידכ .(ךפיהלו) 16900 תחת

 לחה ןתינ ,רבעה ןמ םיכמסמ לש החונ הח

 ,טילחהל ,846%\/סז6% לש 3.0.6 הסרגמ

 לא הסינכה ןמזב ,רותפכ תציחלב

 ז66900 - דובעל הטיש וזיאב ,6

 ןבומכ הדעונ וז היצפוא .846%\%סז65 וא
 יתש תונקתומ םהבש םיבשתמב קה

 -יאו ,תיאמצע תדבוע 6600 .תונכותה

 לש םירקמהמ דבל 0/\₪36%ז66-ל הקוקז הנ

 .רבעה ןמ ללמ רוזחיש

 ונלביק אל ןויליגה תריגס דעומ דע ,בגא

 דעומ יבגל ןוכדיע לכ 49175 הנכותה תיבמ
 הנכותה .הריכמל פילפ תנכות לש התאצ
 ב ןיידע

 49 1993 טראמ שוטניקמה סלוע



 רדנלשירפ יבג

 לש םישדח םיעונמ ינש

 הספדה םירשפאמ (66חסח

 'ץניאל תודוקנ 600 לש
 תורבח .יתורחת ריחמב
 תנא רצ מלא רבכ ובר
 שדח טרדנטס ועבק ךכבו
 60090: - רזייל תוספדמב

 היצולוזרב ונקפתסה לומתא דע ם

 תוספדמב 'ץניאל תודוקנ 300 לש
 600-ל םירבוע רבכ םויה ,רזייל

 ההובג היצולוזר - רמולכ ,תודוקנ

 טרדנטסב הזה םוצעה רופישה .העברא יפ
 חותיפה תמלשהמ עבונ רזיילה תוספדמ לש

 תרבח לש םישדח תספדמ-יעונמ ינש לש
 לש בלה םה וללה םיעונמה .תינאפיה ןונק
 תא רהמ יד קוחדיש ,תוספדמ לש שדח רוד
 טרדנס עבקיו ןשיה רודה ןמ תוספדמה
 .600 001 - הספדהב שדח

 1995 סראמ שוטניקמה םלוע 0

 ,(גחסת תרבח לש םישדח םיעונמ ינש

 לש היצולוזר םיקפסמ (₪א םגדו א םגד )

 44 :םילדג ינשב 'ץניאל תודוקנ 600א 0

 -דמ םוחתב תולודגה תורבחהמ קלחו 43-ו

 -ו חק ,0א15 ,גקק!6 :רזללה תוספ

 וק קושל איצוהל וזרדזה רבכ 6ש06חה

 היצולוזרבו הלא םילדגב תוספדמ לש שדח

 רתוי דוע תיחפמ הספדהב רופישה .ההובגה

 ןכש ,םוליצ רדסב םישמתשמה תולת תא

 קפתסהל היהי ןתינ תובר הספדה תודובעב

 תברקתמה ,תודוקנ 600 לש היצולוזרב

9/8 0 

 /\סס|6 1056ז0זו[0ז זס 0

 םיבלשמ רשאכ קר .רדס תוכיאל דואמ

 -יאל עיגהל םיבייח ןיידע ,תותשרו תונומת

 גישהל ידכ ,תוחפל תודוקנ 1200 לש תוכ

 .תויעוצקמ תואצות

 םוצע שוקיב

 -פדה דויצל םוצע שוקיב רצי שוטניקמ

 תספדמב םיקפתסמ ונייה םעפ .יתוכיא הס

 םלוא .4 לדוגב בתכמ תספדהל ,תוכיס

 ,רהמ דואמ םילגרתמ תוריהמלו תוכיאל

 רבכ שוטניקמ ישמתשמ לש יחכונה רודהו

 < ךשמה



 וסע( תק תטסו6
 ךטוזטס 660 8 | 3507061 411 פופ 0 1 .856ז\(זוז6ז קזס 0

 61166 א1 -8220 0 1ח!61 150 0 !חז6[ ₪50 0 וווסוסזס8 0 דבעמ
 25 2 20 2 25 וול? 25 2

 00 0סס ו 00 היצולוזר
 %נמנ00 100000 200000 200000

 7 0/0 צנ

 הסט6 קס 5101 0006 קסום סוופ ו 86 0 היצלומא
 התס-ק01 4 1.606[ 2 ₪ 1 1.606| 2 8 1 608| 1. 1.06! 1 8 1.69 2

 תק-ק(ג| 74754 תס-ק61 5 ק-ק61 4. וק-קס1 4+
 וק-ק( 5 תק-(ג| 5

 12 8 68 8 88 יטרדנטס חגו\

 96 8 228 43 פ 32 8 קה םומיסקמ

 רזייל םיטנופ 5 רזייל םיטנופ 5 = .רזייל םיטנופ 9 םיטנופ64 םיטנופ
 פאמ טיב םיטנופ 4 טפירקסטסופ

 / דזטפדְצְמ -ו (תילגנאב)

 5 20 ו ₪5 2320 ב םיקשממ
 | זז קהזפ|!6], קהז6|!4| | .

 100 1.008 1.0 081ד|6, 10 םייטרדנטס
 05 08ו םזחסזד8|א

 בו
 דספק/ןק
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 | ג" יובל 1 האק ע-- ערכי ככ 7. 4 1 0 )

 | םוהסזח% 3 1 |
 אסטסו| דססווש " כ

 ךדסאפה וח0ַ 6/6, םיילנויצפוא
 דספ/ןס סוס,

 ךסא6ה 3וחַה
 -- 2 ה - .

 םיפד 0 םיפד 0 םיפד 0 םיפד 250 וא 0 ריינב לופיט

 | לדוג לכב םיפד 600 דע םיפד 850 דע לדוג לכב םיפד 600 דע םיפד 500 דע ילניצפוא לופיט
 !9010ז לדוגב םיפד 0 !91ז0ז לדוגב םיפד 0 ריינב

 -----ג----ב 2 ל ש 1 ב- . 0ב ב  ב ןו  ל  םאב ב ב1 760 נובב בה גש
 03ח0הח םא 08ח0ה שא 0החסה 8% 08ח0ה םא עונמ

 וטו 44 3 44 7 ףד לדוג 00070778
 "תהז תיגולונכט ללופ לנפט ונפט ללוכ -  -תודחוימ תונוכת 4
 יטמוטוא יוהיז תרשפאמה .הנכותב סזסושח 0 |

 יוהיזו היצלומאה לש לש יטמוטוא יוהיז = !/וטטדהפח8ַ תרשפאמה \תלבק תרשפאמה
 .בשחמה גוס גוסו בשחמה גוס םיסוחד םיצבק חולשמו רופא ינווג 1 |

 !םד תיגולונכט קשממה 60|דד -ב =וח6 קזוחז-ו
 םיווק תדדחמו הקילחמ ₪1 תיגולונכט תסחוד םג תספדמה .םיווק תקלחהל

 .תומוקעו תודוקנ לדוג תרשפאמ | .הילא חלשנש ץבוק לכ (3000ק1-ב קר דבוע)
 .הנכותב ריינ שגמ יוהיז .םיווק תקלחהו הנתשמ 0!5-ו ₪57 תויגולונכט

 יוהיז תורשפאמ
 גוס לש יטמוטוא

 .היצלומאה גוסו בשחמה
 5 | א ו יש

 ץראב םיקוושמ

 42 דומעמ ךשמה

 הדובעל הליגר רזייל תוכיאב קפתסמ וניא

 תויתוכיאה תוספדמה יריחמ .תיפרגה

 .םיבר םישמתשמל ןובאיתה תא ולקלק

 יריחמ תדירי םעו שדחה עונמה םע ,התע

 ,ץראב .שוקיבה רכס ץרפנ ,רזיילה תוספדמ

 לע תוספדמה ינרצי לכ טעמכ םיחוודמ

 .רזייל תוספדמ לש תוריכמב הדח היילע

 .ןטק דחא עונמל תודוה לכה

 תורחאו 60ח0סח

 םע ןונק תרבח תדמוע המדיקה סיסבב

 (44 לדוגל) 8א-ו (43 לדוגל) 8א יעונמ

 ,0התסת יעונמ לש ישילש רוד ,םישדחה

 הארתהו תרושקת רוכ שדח דממ רזייל תוכרעמ .ג.א.מ םיבשחמ עדי |
 רטנס לפא - רטיפוי

 המכ לש תושדח תוספדמב םיבלושמ

 :ףנעב תוליבומהמ ,תורבח

 םע תספדמ הגיצהש ,הנושארה הרבחה

 תק .16ש|6וו קג6אבז6ַ התייה שדחה עונמה

 1.3866( 4א1 םשב 60001 תספדמ וגיצה

 .1992 רבוטקואב

 א/6ו/0א1,ס תכורעתב הגיצה \קס6

 -וגב השדח 6000ק: תספדמ וקסיצנרפ-ןסב

 ,תושמתשמה ,1.3567\/ז1ו6ז קז0 600 :44 לד

 .(0גחסח 5% עונמב איה םג

 לדוגב 6000ק: תספדמ םע האצי 5

 -ה .6גתסת 8א עונמב תשמתשמה ,3

 תרבח ידי-לע ץראב תקוושמ 018 0

 .1992 רבמטפס זאמ םיבשחמ ג.א.מ

 -קת רוכ תרבח הזירכה ,1992 רבמבונב

 איה םג ,השדח אטא00ם תספדמ לע תרוש

 םש אוה ךטזססק5/660 ₪ .8א עונמ םע

 .םהלש םגדה

 ןהיתוספדמ תאש) תורבח המכ קר הלא

 .6000ק: תספדמ וגיצהש (ץראב הארנ

 .רתוי דוע לודג עציהה ל"וחב

 -ושב ןאכ היובח ,םינרפתה םישמתשמל

 תוספדמה יריחמב הדירי לכ :תפסונ הר

 תדירי תררוג םג ללכ-ךרדב ,תויתוכיאה

 -פדמו 3000קו רזייל תוספדמ לש םיריחמ
 .טפירקסטסופב תוכמות ןניאש ,רזייל תוס

 51 1995 סראמ שוטניקמה םלוע



 תויבוק 2
 16 ,תושדח
 לש תונוש תוסירפ
 םיעגשמ םילילצו חולה
 2.0 יאחנש תא םירפשמ
 הלעמל ,הלעמל ותוא םיביצמו
 .םיקחשמה טירפת שארב

 יזמואנה העוב

 האנה קפיסש ,הלועמ היגטר
 הסרגה .ןבל/רוחשב םג הבר
 4 לש הנקתה תשרוד השדחה

 < תשרודו טייבגמ 4 תספות ,םיטקסיד
 -זובמ וניא הזה ןורכיזה לכ .ןורכיזב 0
 ןיינעמ ,רתוי ינועבצ 1[ יאחנש - זב
 -שפאהו םירדהנ תולוק ול ופסונ ,רתוי
 .םדוקמ ,רתוי תונווגמ תויור
 2.0 יאחנש ,םכנורכז תא ןנערל ידכ קר
 לש הדימריפ םכינפל סרפש ,קחשמ אוה
 תוארקנה ,תויניס תורוצ םע תויבוק
 תוקנל איה קחשמה תרטמ .א[9ןוןסחפפ

 -אות תוגוז תאיצמ ידי-לע חולה לכ תא
 -שמה םויסב .ןקוליסו תויבוק לש םימ
 -נש .שא קרוי ינועבצ ןוקרד עיפוה קח
 דגנ קחשל תורשפא םג ללכ 2.0 יאח
 -חת בצמב קחשל וא רחא ישונא ןקחש
 .(םיזמר לבקל תורשפא אלל) תור

 -טסיא קחשמ היה םדוקה יאחנ |

 שדחה יאחנש

 יטמסוק ץופיש הרבע השדחה הסרגה
 ובש ,שדח קחשמ םג הל ףסונו בחרנ
 .בשחמה דגנ וא םכבירי דגנ וקחשת

 -ה תויבוק תא קר וניאר םדוקמ םא
 8-ב רוחבל ןתינ התע ירה ,/[9\ןסחפפ
 תויתוא :םיפסונ תויבוק יגוס
 ,תויח ,ץעב תוטורח יזעולה תיב-ףלאה
 םירמואה) םילגד ,(ילע ביבחה) היזטנפ
 -וק ,(תירבע ללוכ ,תופש המכב הדות
 תוגיצמה ,תוינפי 181008 תויב
 ןיחבהל השק) םיינפי םירויאו תויומד
 יגוס ינש ,(תונושה תויבוקה ןיב לקנב
 טרופס יפנע םיגציימה ,םילמסו םיפלק
 ,םכתא קפסמ אל הז םג םעו .םינוש
 .םכלשמ תויבוק בצעל םכתורשפאב
 תונומת תא קורסל וליפא ולכות

 לש (כזסצוזץ תסירפ
 היסטנפה תויבוק

 תויבוקכ םהב שמתשהלו ,םכיריקי
 .קחשמ

 הנשיה הדימריפה תסירפל םג
 -ירפ 15 דוע ופסונ (יאחנש תארקנה)

 12 תא תוגציימ ןקלח .תונוש תוס
 םלוא ,יניסה תולזמה לגלג לש תויחה
 תרוצב ,גד תרוצב הסירפ ןהל ופסונ
 09צוזע םשב הייפהפי הסירפו םינפ
 "תופחרמ" תויבוקה תא הגיצמה ,6ז
 הסירפ רוציל םג רשפאש ,ןבומ .ריוואב
 תוסירפהמ קלח .םכתשקב יפל
 ץלמומו דחוימב בכרומ אוה
 .םיקזח םיבצע ילעבל קר

 יאחנשבש ,שדחה קחשמב
 בשחמה דגנ קחשל רשפא
 -שמב .ישונא ןקחש דגנ וא
 דחא ןקחש לע הז קח
 תא אלמל (רטסאמה)
 וביריש דועב ,תויבוקב חולה
 תוקנל הסנמ (םינוקרדה לטוק)
 רבכש ,קחשמל הלועמ תפסות .חולה
 .תמדוקה ותסרגב יתוא הנק

 תומרל דציכ

 ייץיצהל" םכל רשפיא םדוקה יאחנש
 תחא הצצה םלוא ,היבוקל תחתמ
 שקבל םג םתלכי .קחשמה תא תמייסמ
 .תויונפה תויבוקה תוגוז לכ תא תוארל
 קר תוארל םג שקבל ולכות 1[ יאחנשב
 קר תומרל םיצורש ולאל) דחא יונפ גוז
 -עש ,תויבוקה תמישר תא וא ("תצק"
 םא ,וא חולה לע תואצמנ ןייד
 שדחמ רדסל בשחמהמ שקבל ,םתעקתנ
 ,ועדתש קר .תורתונה תויבוקה תא
 -ונה תויבוקה תא שדחמ םתרדיס םאש

 "לזמ תייגוע" לבקלמ וחכשת תורת
 .קחשמה ףוסב

 קחשמה םויס
 -פל עיפות ,םיקוחה יפל םתחצינ םא
 תיניס לזמ תייגוע לש היצמינא םכינ
 עצמאב תרבשנה ,(תסזזטת6 (200816)

 שי ."תודיתע" םע קתפ אצוי הנכותמו
 ריבס אלש ךכ ,לזמ תואקתפ 160-כ
 לכב) םיימעפ הקתפ התוא לע ורזחתש

 -קתפה .(הזה לוגליגב אל ןפוא
 ,רפש תורמא תוגיצמ תוא

 אלל ןוימיד שיש ימל" :ומכ
 אל ךא ,םייפנכ שי ,דומיל
 :ןונגסב תודיתע וא ,"םיילגר
 השפוח בורקב ךל היופצ"
 ."םי לש ופוחל
 אוה קחשמה לש ףסונ ןורתי

 יאתנשב קחישש ימ .ותוטשפ
 תא חותפל השקתי אל ,םדוקה ,0
 .קחשל דימו הכרדהה רפס אלל קחשמה
 -וי הז קחשמ םלועמ קחיש אלש ימ םג
 -פת תועצמאב תידיימ הרזע לבקל לכ
 עודמ הניבמ ינניא .טרופמ 116|ק טיר
 םידומע 64 לש רבסה תרבוח ךירצ
 הכרדהה תרבוח .טושפ ךכ-לכ קחשמל
 -קה ,היגולותימו םיבר םירופיס תללוכ
 .ןהיתורוקמלו תונושה תויבוקל םירוש

 -ירפ 16-ו תושדח תויבוק 1,152 םע
 - לזמ תויגועו תולוק ,תושדח תוס
 יאחנש לש ומוקמ תא ספת 11 יאחנש
 .ילש בשחמה לע דובכב 0

 -אש בצקב לבא ,550-כ :ל"וחב ריחמה
 יל הלוע שדח קחשמ לכ ,וב תקחשמ ינ
 טנס יצח קר



 . ןורכיז
/ / 

 ןנור לאומש

 טוונ"- ילאקס ןו'ג לש ונוז

 -נש ינפל רבכ םילג הכיה ,"עדימה

 -גסמב .א1ג6םאקס תכורעתב םיית

 ,ואדיו ןוטרס ןרקוה הכורעתה תר

 תרבח לש ידיתע תרבחמ בשחמ גיצהש

 אשונל םלשומ היוול-ןבכ שמשמה ,לפא

 טלק לש תורשפא גיצה ןוטריסה .ותוא

 תורשפאו ינועבצ גצ ,די בתכ תרכה ,ילוק

 הבושחה הנוכתה ךא .תירלולס תרושקת

 ימניד עדימ תגצה תורשפא איה רתויב

 ,יוזחה בשחמה לש םוצעה ןורכיזב .בחרנ

 -ומ המ ךא .תומוצע עדימ תויומכ תונופצ

 בשחמ םויה רבכ רוציל לפא תרבחמ ענ

 !ןורכיז איה הבושתה ?הזכ םלשומו לוכי-לכ

 קוקז הלאכש תויומכב עדימ תגצה םשל

 םויכ תאצמנה ןורכיז תומכל "עדימה טוונ"

 .וידחי ,שוטניקמ יבשחמ םייפלא דע ףלאכב

 הביתכו האירק

 םינקתומ עצוממ שוטניקמ בשחמ ךותב
 .ימניד ןורכיז לש טייבגמ הנומשל עברא ןיב

 ןונערב ךרוצה תמחמ ךכ ארקנ ימניד ןורכיז
 בייח אוה ,רמולכ ,ותלוכת לש דימתמ

 תלעפה םשל העובק חתמ תנזה לעב תויהל

 ןורכיז לש ויתולעממ .עדימה ןונער ילגעמ
 תדיחי לכ :טושפה ורוציי ךילהת אוה ימניד

 ןתינ ןכל ,דחא רוטסיזנרט תשרוד ןורכיז
 בחרמ ךותל הלודג ןורכיז תומכ סוחדל

 תדדמנ ימנידה ןורכיזה תוריהמ .םצמוצמ

 ןורכיזה תוריהמ .(107%=ּוננ) תוינש-וננב
 ןורכיז אתל הביתכהו האירקה תוריהמ איה
 תוריהמ ילעב םה רתויב םיריהמה .דדוב
 -מה תוריהמ הלדגש לככ .תוינש-וננ 70 לש

 -יהמ תונורכזב ךרוצ היה ךכ בשחמב דבע
 .דבּועש ,עדימה תרבעהל ,רתוי םיר

 -תב ןורכיזה ןקתומ שוטניקמה יבשחמב
 -ומה .51א1או'8 םינוכמה םילודומ לש הרוצ

 תומחלומ וילעו ןטק לגרסכ הארנ לוד

 -יזה לודומ .תוינבלמ ןורכיז תודיחי הנומש

 256,000 לש הלוכתב אוה רתויב ןטקה ןורכ

 אוה רתויב לודגהו ,(256%8) ןורכיז יאת
 .(4א18) ןורכיז יאת 4,000,000 לש הלוכתב
 .2א8ו דאו8 לש םילודומ שוכרל ןתינ ןכ

 םירשפאמ םיינועבצה שוטניקמה יבשחמ
 הנומת דוביע תונכותב שומיש ונל

 ןורכיז תוללוזכ תועודיה ,הידמיטלומו

| 

| 
| 

| 

| | 
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 לודג 8 א ןורכיז םע הדובע .תוקהבומ
 רתוי תוכרוצה ,תונומתב לופיט תרשפאמ
 .הנכותה תחיתפל ץלמומה הזמ ,ןורכיז

 תחיתפ תורשפא אוה ףסונ בושח ןורתי
 -רנ םאו תחא הנועבו תעב ,םימושיי רפסמ
 תחא הנכותמ תונומתו עדימ ריבעהל הצ
 -ות םעפ לכב רוגסל ךרטצנ אל ,תרחאל

 .תרחא םע דובעל ידכ ,תחא הנכ

 -וושהבו ילטיגיד אוה ₪4\א1 ןורכיז

 אוה ,חישק ןנוכ לש יטנגמ ןורכיזל הא

 וז הנוכת לצנל ןתינ .הברהב ריהמ

 -וכ ןיעמ - א[ כו8א תריצי ידי-לע

 ,א \ א[ אוה ונורכיז לכש ,ףסונ ןנ
 םע הדובעהמ הריהמ וב הדובעהו

 7 הלעפה תכרעמ .חישקה ןנוכה
 תריצי תורשפאב תכמות רבכ
 .6אא1 ןנוכ

 ?קזנה המ
 41 ןורכיז יביכר יריחמ

 ןורכיזה יריחממ םיהובג םה
 7 יפל םיעבקנ םה .יטנגמה
 -ב לכומה ןורכיזה לדוג

 -גמ 1 לש 51אזאו : 51אוא1
 + ץראב %70-כ הלוע טייב

 םג םימייקש תורמל .מ"עמ
 השק ,טייבגמ 2 לש א[

 -יב לשב ,תנוטנטקה ונצראב םתוא גישהל
 רתויב םיירלופופה 51א186-ה .טעומ שוק

 -אב םריחמו טייבגמ 4 לש םה םלועב םויכ

 -יגה אל ןיידע ץראל .8200 תוביבסב ענ ץר

 -ה תאצ םע .טייבגמ 16 לש 51א[א6 וע

 הארנש ריבס ,רתויו טייבגמ 16 לש א[
 .רתוי םינטקה 51א1א68-ה יריחמב הלזוה

 איה ,51א1א86 תורציימה ,תורבחה תכרעה

 טייבגמ 16 לש 51א1א6 ונקתוי 1994 דעש

 .םלועב שוטניקמה יבשחמ לכמ 40%-כ

 ןורכיז תא חגא ןורכיז ףילחי דיתעב םאה

 תוחתפתהה בצקב ?ונלש חישקה ןנוכה

 תולדגו תוכלוה ןורכיז תודיחי לש יחכונה

 תכפוה וז תורשפא ,םינטקו םיכלוה םיריחמו 1

 .רתויב תישממ

 ידיתע ןורכיז

 תוזכורמ ןורכיז ילודומ תורציימה תורבח

 ולא תורבח .קוחרה חרזמבו ןאפיב רקיעב
 תכלוה הלוכת ילעב ןורכיז יביכר תוחתפמ
 תטווופט :א6 .םיטייב-הגמ לש הלדגו

 -ו 5סתֶצ , [1וזגסתו, א1815ט5תווה 06

 רוציי תלפכה לע ועידוה 8

 ךלהמב 16א18 לש םילודומה

 תודבוע ליבקמב .האבה הנשה

 אבה רודה חותיפ לע תורבחה

 .םיימנידה תונורכזה לש

 -קל ולא םימיב תאצמנ 50אצ

 ןורכיז ביכר חותיפ רמג תאר

 וידממב ןטק היהיש ,שדח

 לש הלוכת לעב םלוא ,30%-ב

 אבה ןורכיז ביכר .ביכרל 8

 לעב היהי 50אצ תודבעממ וירחא

 אוה ףאו טייבהגי'ג 1 לש הלוכת

 .םיפדמהמ קוחר וניא
 -יפ לע ןה ףא ועידוה היתורחתמ

 -גהו ןורכיזה םוחתב םישדח םיחות
 -כה רשא ₪טנווטט תרבח תושעל הליד
 ךילהתב איה יכ ,םדוקה שדוחב הזיר

 לעב ןורכיז ביכר לש םדקתמ חותיפ
 10 018401ו-מ תוחפ אל לש הלוכת
 .ביכרל

 םיריחמה תדיריו םוצעה ןורכיזה לדוג

 ונא הבש ךרדה תא ןיטולחל תונשל הלולע

 דובענ (יטנגמ) חישק ןנוכ םוקמב :םידבוע

 רומשיש ,(ילטיגיד) ריהמ קסיד ₪41 םע

 .בשחמה יוביכ רחאל םג עדימה לע
 ברקמ ןורכיז יביכר לש הז ץאומ חותיפ

 טוונ" לע ילאקס ןו'ג לש ונוזח לא ונתוא

 -ממ תונהיל לכונש םויה קוחר אלו "עדימה

 ונל ושמשי רשא ,המצוע-יבר םיבשח
 -צל אלא רתונ אל ונל .םלשומ היוול-ןבכ

 .וניניע לומ תושחרתמה תויוחתפתהב תופ

 55 1993 סראמ שוטניקמה םלוע



 מ"עב םיבשחמ תרושקת - טקפמיס

 51485 קרב-ינב 90 'ץיבלינא בוחר

 52006 ןג- תמר 10748 דת
 03-5780683-6 :ןופלט
 03-782870 :סקפ
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 גאי 0

 :םיאבה םיטירפה תא גישהל ולכות ונלצא

 .טנ-ןופ טס *

 .קוט לפא טס *

 .ל"נל םינוש םיכרואב רושיק ילבכ א

 .קוט לפאל טנ-ןופ תכרעמ ןיב םאתמ לבכ *

 .[6 שוטניקמל ש64 ךסמ ןיב רצק םאתמ לבכ א

 .םדומל שוטניקמ ןיב רושיק ילבכ יא

 י*
\ 

 יב
 סל

41 

 הז ןויליגב םימסרפמה
 םסרפמ

 רואפרג

 דומ
 ימינפ ימדק רעש

 וס
 ור

15 
 ר7

24 
 ל

54 
 ?רוחא ימינפ
 ?רוחא רעש

 םכתושרל דומעל חמשנ ונאו גג

 .ןוחהגפ6\\וזטז 11-ל סולפ שוטניקמ ןיב תספדמ לבכ *

 .םייפוס םירבחמ ,50/50 ,25/50 :5681 ילבכ *

 .05אד 50 ,אווחו זא 807 תוינדי גותימ תואספוק *

 .3200ק: ריהמ ,קמל ג "תישופיח" רבכע יא

 .חתמ ילבכ א

 .רבכע / תדלקמל ךיראמ לבכ א

 (םישקמ 105) שוטניקמל תבחרומ תדלקמ :שדח
 !!!עצבמ ריחמב ((2116% 51ץ716) הציחל תבוגת תלעב

 ,ונתיאמ שוכרל תויורשפא וקדב ?השיכר ינפל םידמוע
 03-5780683-4 :ןופלטל םויה דוע י/רשקתה 4

 קוכיו
 ופוסקיווק

 לבלבול
 ד>
 ּונתיארּות
 הדולא

 קפלה :רבלאש
 םיבשחמו הנכות ןיעמ

 תרושקת רּוכ
 6 צ[5 ג.א.מ

 וכקפמייס

 דוקניא
 הנכותו םיבשחמ עדי



 ורוד ועצנכד

 תיטסיעוציב

 הדובעב תניינועמ

 הנכהב ןויסנ תונש 0

 סופדל

 שוטניקמב הקיפרג +

 (ףד-בר ,דנהירפ)

 03-5591236 8 'תור

 הריכמל

 שוטניקמ בשחמ
 ק0שע6ז 800% 0

 !שדח

8 02-389295 

 רזייל תספדשמ

 הריכמל

 אצ לפא תספדמ
 ,םייתנש תב
 םיפד 0
 הלועמ בצמב
8: 03-5376876 

 לאכימ תא שקבל

 םירכומ ונא
 תספדמ תא

 ונלש 65א\(זזסז 6-ה

 .(ן[בל/רוחש/עבצ)
 הנממ ונינהנ הנש

 הקיפרג .שיי

8 03-803369 

 רמות ינב

 חותיבו חותינ

 ועוטניקמל תונכות
 ,תיתיישעת הרקבו הטילש
 .תמא ןמז ,תילטנורפ הכרדה
 46361 ,הילצרה 9 יקסנילומס

 ,(ע)052-919837 8
 ,(ב)052-571519 8
8 5(052-919836). 

 םיועודד
 תוריכמ ישנא
 דויצ תריכמל

 תביבסב םיתורשו
 שוטניקמ

 (ןויסינ אלל ירשפא)

 סקיפרג לטיגיד .ר.ע.ש

03-5370106 

 !\וסזס !(\6זס

 הריכמל
 שוטניקמל תספדמ
 5320 |! 90\(זווסז ||

 ךזווז-5שצוצפ| ןקתמ

 קמל ,בוביסו הייטהל
 .5820 'וכו 55 ,סולפ

3 04-331824 

 ברעה תועשב

 גוט לכ
 דויצה
 הרכשהל

 סקיפרג לטיגיד .ר.ע.ש

8 03-5370106 

 ?עברא הממ
 41)-ב ת/חתפמ
 41)-ה םלועב םישודיח שי
 םא .םהילע תעמש אל ה/תאו

 םיניינעב תויהל ךל בושח תמאב

 תקלחמל ךייטרפ תא י/חלש

 םיבשחמ עדי 'בחב םירצומה

 .לארשיב 016 תגיצנ
 .52181 |ג-תמר ,8244 .ד.ת

 .תקיודמ תבותכו הרבח ,ןופלט םש ןייצ
 .ראשה תא השענ רבכ ונחנא

 .ומוחתב םיליבומהמ הנכות תיבכ /\קמ16 60תוקט(שז ידי-לע הזרכוה .שוטניקמ יבשחמל השרומ חתפמ

 .םלועב םקווישבו הירצומ חותיפב תרכינ הבחרה ינפל תדמוע ורקמ ורקימ

 ונל םישורד

 וביריכב הנכות יחתתפוכ
 .שוטניקמ תביבסב םיטלושה הנכות ירצומ חותיפב תוחפל םינש 5 לש ןויסנ ילעב*

 תווצ להנל תלוכי*
 יאמצע ןפואב הדובע תלוכי*

 ורקמ ורקימל תונפל אנ
 ביבא-לת 57373 ד.ת

 03-5612485 :סקפ 03-5625661 8



 יוביכ ינפל
 וינטג ןליא

 תארקל

 שוטניקמה

 ןורחאה

 ,1990 יאמב םיחתפמה סנכ ת
 -כותה יתב לכמ םיעיגמ וילאש
 רובע םיבתוכה ,םלועב הנ
 לוקב לפא המייס ,שוטניקמה

 ונתנו 7 םטסיס תא וקישה :העורת
 תייגולונכט :הירכוס םיחתפמל
 -רדומ הסיחד םע השדחה (טוסא וס
 -פמ לכ .ךסמה לע ואדיו יטרסו תינ
 םעו הנכותה םע 62-אסאו לביק חת
 -תפמה ורזח .הדובעל - ו ,תואמגוד
 ,1991 ראוניבו ,ותיבל דחא לכ םיח
 רבכ ויה ,וקסיסנרפ-ןס דלרווקמב
 תא  ובלישש | ,תונכות 0
 ןכמ רחאל שדוח | .סטואזומס
 םע ,םיינזואהמ אצי רבכ (טו6אדו6
 האגתהש יפכ ,תולעופ תונכות 0
 -שמ תוחפ ךותבו ,ויקוטב ילאקס ןו'ג
 תירלופופה היגולונכטה וז הכפה הנ
 עמשמ 0טוסאד'וח6 ול ןיאש ימ .רתויב
 .םייק וניא
 -מה לש יתנשה סנכה בוש 1992 יאמב
 -ונכט הגיצמ לפא .הזוח-ןסב םיחתפ
 ןיב םירסמ ךרעמל 065 השדח היגול
 תחא דוע וליפאו ,םישמתשמ
 -כותה לכ תא ךופהתש ,קסו650זוקז
 םילּודומל םויה לש תולברוסמה תונ
 תונבל לוכי דחא לכש ,םייטקפמוק
 בוש .ויכרצכ תחא הנכות ומצעל
 -ותה םע טקסיד לבא .םייפכ תואיחמ
 דובעל ליחתהל היהי רשפאש ידכ הנכ
 ולבקת וט-וט-וא הז - חתפלו
 ,םקיר ורזח .םיחתפמל רמאנ ,ראודב
 עיגה .העיגה אל הליבחה םויה דעו
 םיפלא ואב .1993  ראוני
 ,םישודיח תוארל וקסיסנרפ-ןסל
 רבכש ,0016אדותו6 ?שי המ .ןיאו
 תא לבא .לוז קמ שי ?דוע המ .וניאר
 םאות :םירחתמה םיעיצמ רבכ הז
 םעו [םו6| 18166 םע ,חבושמ

 וב םגו /וח6סשפ 646

 .(כטוסאדומ6 םשב "הטובח הנעשוה"
 ,תומוקמ ינימ לכל הרידח שי ,הא
 .ודועמ םהילא עיגה אל קמהש
 םיבהאנה ,ונתיא המ לבא .יפוי
 ימימ ודרפנ אל וניכרדש ,םימיענהו
 ?ונל םתשדיח המ ?םיהובגה םיריחמה
 -חנא ,שוטניקמ ונינק רבכ ונחנא ירה
 המ ?0טו6אדותו6 הז המ םיעדוי ונ
 \/וח6סוע8 םינוקה םירבחה לכל דיגנ
 ונלצא םויה המ ?ונמד תא םיתושו
 תונחב קמ תונקל רשפאש ?רתוי בוט
 ?יתוכיא ןורתי הז ?תלוכמ
 לש רגתאה לומ ,הלאשה תלאשנו
 לפא תרבח ?לפא השוע המ ץ/:ח605
 -ינאפב איה וליאכ דחא דצמ תגהנתמ
 ,הרק אל םולכ וליאכ ינש דצמו הק

 לכב אצמנ רבכ \/וח60ש-ש וליפא
 -ב אצמנ רבכ ןנייה ןו'גו םוקמ
 לש תינחה דוחב םוקמב ו/וח60
 ,הארוה ןתנ הארנכ סטייג ליב .לפא
 םאס6-ש ,ריבסהל רשפא ךיא תרחא
 לע ו/וחסש תחת רתוי רהמ תלעופ
 שוטניקמ תמועל תינוניב הנוכמ
 הזש ולש סרטניאה םאה .הרדאווק
 אוה ךכו .אל ?קמב רהמ רתוי דובעי
 והשמ לפא השעת אל םא ,חצני
 .לופונומה תא ול ךותחיש ,יטסרד
 תא תחקל אל אוה לופונומ ךותחלו
 -סונ תורבח דדועל אלא ,המצעל לכה
 .שוטניקמל חתפלו ךיששמהל תופ
 חיטשה תא תכשומ לפא ןאכ םג לבא
 -יפ .הנכותה יתב לש םיילגרל תחתמ
 - 5016886 תא 11 (026ת69וסת החת

 לולכש םע וב ךרוצה תא הלטיב לפא
 תחתפמ תג4!!סמ .הלעפהה תכרעמ
 60016 -ב הבישמ לפא 1וחוטטאוט תא
 .תואמגודה תוברו .%
 וישכעש אלפ ןיא הלאכ םיליגרת ירחא
 ,\/גח6סש/8-ל םג ךגתוסטאזט שי רבכ
 אל םגו הנושארה הרבחה וז ןיאו
 ילוא .םיווקה תא הצוחה ,הנורחאה
 רתויל עיגהל החילצמ לפא
 לבא ,םיריחמ תדרוה םע ,םישמתשמ
 היהי קר הנכותה יתבב הלש םוסרכה
 לש בנזה לע תלכתסמ איה .הירכועב
 םיריחמ .הריכמה תויונח :ךילהתה
 איה םייתניבו ,םיעצבמ ,םייביסרגא
 שארב .שארב ליחתהמ לכהש ,תחכוש
 םבלבש ,םינתינכות תואמ המכ לש
 קרו ךא תתפל םיצור ןיידע
 בשחמה תא ודיעצי םה .שוטניקמל
 םה ,םהל גאדת אל לפא םא .המידק
 לש רשבה ריס תבוטל התוא ושטני
 .טפוסורקיימ
 תופידע שוטניקמל היהת אל םא
 הקדצה ול לכ היהת אל ,תיגולונכט
 לוכי \/\!ח60% םויה רבכ .תימויק
 תצק הרוצב ילוא .הברה יד תושעל
 תולחמ המכ םע דוע ילוא ,תמשוגמ
 .דואמ רהמ רובעי הז לכ לבא ,תודלי
 הל שי .ןטק דלי אל איה 1%
 תדמוע הנניא לפאו ,ןוצרו םיבאשמ
 הלורוטומ םעו מבי םע תירבה .ץרפב
 -טה לבא ,תיגטרטסא תירב ילוא איה
 אוה האמחו-םחלה ,לעופב הקיטק
 הנוכמה סיסבב ויהיש ,תונכותה
 ילב .ונרובע םיביכרמש האלפומה
 - הנכות יתבב הכימת ילב ,תונכות
 -ישווב עדמה ןואיזומבו ,לגלגה רצעיי
 שוטניקמה תא קר וגיצי אל ןוטגנ
 -ניקמה בשחמ תא םג אלא ,ןושארה
 % .ןורחאה שוט
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 תירבעב זז חח

 \ תילגנאב וימכ סוירב
 :ה5=ססהו!

 ₪ 106 1008 עוסש) [!6ה8ה! זףפססס 5%

 ה 38 95506 טיבו

 תילגנאב וסב קוידב

 טונו טו

 הו .=855000!-ב בוטש המ;

 תירבעב סלש טסקט בותכל ר

 רבכ תורושהו "אשוטח תושעל" לבו

 0 רחא .רוטה בחור יפל דבל "ורבשוו")
 | : רבכ תורו זא תושעל" ילב תירבעב סלש טסקט בותכל רשפאש הו .=8550010!-ב בוטש המ

 , כ 1 + ךכי
1 

 ישפוח סורזי טסקטה ,רוטה בחור תֶא תונשל םיצור סא ,ךכ רחא .רוטה בחור יפל דבל "ורבשיי" מ כ יחל ופפמ מ ₪

 - הלימ וא הרוש ריבעהל םיצורו ,םיינא טסקטל םיסנכנ סא .תאו תמועל .תילגנאב ומכ קוידב| 77 |קוידב ישפוח סורט טסקטה ,רוטה

 |[ וא הרוש ריזחהלו .תילגנאב ומכ קוידב ,"אשוטזח םישוע"ו יוצרה םוקמב ןמסה תא םימש םא ,תאו תמועל .תילגנאב ומכ

 היעב ןיא - תילגנאב ומכ קוידב ותירבעב "קולביו .תילגנאב ומכ קוידב - "66" סע| סיצורו  ,םייק טסקטל | םיטנכנ

 (ןוכנ רשיתת הנורחאה הרושה וליפאו)
 תא סימש - הלימ וא הרוש ריבעהל

 םישוע"ו יוצרה םוקמב ןמסה

 ומכ = קוידב | ,יאטוטח

 :..ךלש !3וטס11ג06 -ל רסח זןיהש חמ ה
 וא הרוש ריוחהלו .תילגנאב

 ומכ קוידב - "טטוטושי סע זהלימ רסח היהש

 50 !תירבענ "קולב"ו  .תילגנאב

6 

 .(ןוכנ רשיתת

 ...ךלש 0

 וז
 ןיא - תילגנאב ומכ קוידב

 הנווחאה הרושה וליפאו) !היעב

 הדובעב תיתימא הכפהמ

 !!!תירבעב -ז66ה8ה60 םע

 הדובעל חח = 0 1! תטישב הדובע ןיב הריחב תורשפא 9 ."תינדי" תורוש תריבשב ךרוצ אללו הפיצר ללמה תביתכ 9

 .(םינשי םיכמסמב לופיטל) 8661/06 תטישב .ללמה הנבמ תא תיטמוטוא הנשמ ללמ חטשמ בחוה יוניש

 .תילגנאבו תירבעב םיטנופה יגוס לכ םע הדובע 69 = = .ןימיל הנורחאה הרושה רושיי ללוכ (קולב) אלמ ירבע רוש

 ן ח 6 0 . ב .הילאו ז66718ת0-מ ילגנאו ירבע ללמ לש 0

 5 ץ 6 שופ
 91043 םילשורי 4318 .ד.ת ,02-610895 :לט .תוכרעמ דוקניאמ תורישי וא םישרומה םינכוסה לצא םיפסונ םיטרפ

 יל ממ סאו! גח6 3406 \/סז05 הזס 3069188 01 1ח60-021025 5ץ516חו. 411 סז!ו6ז סתגת6 סז קז0001 חהחה65 הזש 1106 תרהזא 8 7 6181060 1016 ו ו



 ב 4

 \ויחו\א \\ארב.

 קץ
 :.שוטניקמב התשענ תודרפהה דעו הבירצה ךרד הקירסהמ ,וזה העדומה

 םויהמ - ירשפא יתלב ,בכרומ ,ךבוסמ םויה דע היהש המ !?ןימאמ תייה

 .הזמ רתויו שוטניקמל םיתורישה לכ תא לבקת רואפרגב ,םידלי קחשמ הז

 חצנל ידכ .ךמצעב לכתסת ...תואצותהו ףסכ ךסוח התא ,ןמז ךסוח התא

 ונלצא .ןוכנה שרגמב ,ןוכנה ןמזב ,ןוכנה רודכב שמתשהל בייח התא

 תוספדה ,הכירע ,סטזסטז, וחסטז :לכה וב שיו .ךלש יתיבה שרגמה תא אצמת

 .תוחוקלב הכימת ,הנומת דוביע ,טספוא תוחול ,5160 8 ז80681 'זאטנומ ,ןויסנ

 | = | תא םג ,ףסונב ךל תנתונש הדיחיה הרבחה .רואפרג

 ו | | %%) גה .ךלש םיידיב רודכה וישכע .סקטיאסה יתוריש לכ
 4 | 03-8355207 :סקפ 855202 ,825361:לט 66084 .א"ת 11 לאערזי קמע 'חר .מ"עב רואפרג


